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Focus op de juiste koers
Nóg meer focus op de juiste koers. Dat is een van de doelstellingen die Glenn en Bert Pronk zich hebben
gesteld voor 2014. Om die reden zijn twee nieuwe projectleiders aangesteld, die hen vooral veel
uitvoerend werk uit handen moeten nemen.

G

lenn Pronk kijkt tevreden terug op het afgelopen
jaar. Pronk Bouw hield zich onder de moeilijke
marktomstandigheden over de volle breedte bouw, restauratie en leidekken - goed staande.
Voor 2014 overheerst dan ook voorzichtig optimisme.
“Het wordt niet gemakkelijk, maar er zijn genoeg
kansen. We worden nog steeds vaak gevraagd”, zegt hij.
Maar vanzelf zal het niet gaan. Het zijn definitief andere
tijden in de bouw, ook voor de bedrijven die het relatief
goed (blijven) doen. “De horizon wordt steeds korter”,
zegt Glenn Pronk. “Een jaar geleden hadden we een
werkvoorraad voor zes maanden in portefeuille.
Die periode is nu ruwweg gehalveerd.”
Ook inhoudelijk is de markt anders. Het leidekkersbedrijf
houdt het druk, maar mede door veranderde
subsidieregels signaleert de restauratietak een toename
van het aantal relatief kleine werken. Datzelfde geldt
voor het bouwbedrijf, dat sinds enkele maanden
profiteert van de 6 procent btw die op manuren mag
worden geheven. “Aan het aantal aanvragen zien we
dat de particuliere markt behoorlijk in beweging is.
Bovendien lijkt de huizenmarkt aan te trekken”, zegt
Glenn Pronk.

Profileren De veranderende markt noopt Pronk
Bouw ertoe zich extern sterker te profileren dan in het
verleden lang het geval is geweest. “Het werk kwam
en komt nog steeds naar ons toe, maar we gaan zelf
wél actiever naar buiten treden”, zegt Glenn Pronk.
Om die reden trok het bedrijf twee nieuwe, ervaren
projectleiders aan. Al in 2012 trad Erik Terpstra in dienst
van het bouwbedrijf. In 2013 trok de restauratietak in de
persoon van Arjen Wolse een ervaren projectleider aan.
Beiden passen “perfect” in de organisatie, zegt Glenn
Pronk. Hun komst stelt zowel hem als zijn broer Bert
nadrukkelijker in staat zich meer te concentreren op
de koers en ontwikkeling van het bedrijf op langere
termijn. “De afgelopen twee jaar hebben we allebei
eigenlijk teveel ballen in de lucht gehouden. We
delegeerden relatief weinig, lieten met moeite dingen
los. Dat komt ook doordat we ons vak inhoudelijk veel
te leuk vinden. We bleven teveel naar ons toe trekken.
Daardoor waren we vooral bezig met de waan van
de dag en te weinig met morgen en overmorgen.”

In de volgende editie uitgebreid aandacht voor
de start van het Pronk Museum van Adri Pronk.

Focus Daar komt vanaf nu verandering in, zegt hij.
Door de versterking op projectleiding kunnen Bert
en hij zich meer richten op de middellange en lange
termijn. “Daarnaast creëren we zo de tijd en gelegenheid
voor nieuwe ideeën en kunnen we meer tijd besteden
aan aanbiedingen. Er is in toenemende mate sprake
van nieuwe contractvormen. Opdrachtgevers vragen
steeds vaker al direct om totaalplannen, waarin
bijvoorbeeld ook onderhoud is meegenomen. Dat zijn
intensieve trajecten, waaraan we nu meer aandacht
kunnen geven. Datzelfde geldt voor de acquisitie.
Ook daarvoor maken we onszelf meer vrij.”
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1749 DT Warmenhuizen
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T (0226) 39 13 74
F (0226) 39 20 32
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...OVER BOUWEN
Op en top gezond
in De Rijp
Eind 2013 leverde Pronk Bouw het nieuwe
Gezondscentrum Eilandspolder in de Rijp op.
In totaal is maar liefst ruim 900 vierkante meter
vloeroppervlak gerealiseerd voor Apotheek
Eilandspolder, Fysiotherapie Graft-De Rijp en de
huisartsenpraktijken Walvis en Grootes.

P

ronk Bouw heeft met vaste opdrachtgever Acdapha
Groep vanaf de eerste initiatieven meegedacht over
de realisering van het nieuwe multifunctionele
gebouw. In het nieuwe centrum, dat in belangrijke
mate bijdraagt aan behoud en verbetering van de
gezondheidszorg in de gehele Eilandspolder, huizen drie
zorgfuncties onder één dak. De korte lijnen zorgen voor
optimale zorg.

‘Rijper elementen’ Hans van den Berg Bouwtechniek
tekende voor het karakteristieke ontwerp van het
gebouw, dat geheel in stijl is opgebouwd uit diverse
‘Rijper elementen’, zoals de kenmerkende groene
topgevels, de kapberg en de oranje dakpannen. Een zeer
in het oog springend gebouw, goed passend in het dorp.

Prefab hoogstandje
in Koedijk
Een prefab hoogstandje in Koedijk. Bij een
ingrijpende verbouwing zorgde Pronk ervoor dat
de bewoners hun woning niet tijdelijk uit hoefden
en bovendien minimale overlast ondervonden.
Dat gebeurde bij de vervanging van een complete
kap. Pronk tekende voor het gehele project, van
ontwerp en vergunningsaanvraag tot en met
uitvoering.

D

e vrijstaande woning had in de
oude situatie een ‘gewone’ schuine
kap, die was voorzien van enkele
dakkapellen. Om het gezin dat er woont
voldoende ruimte te verschaffen voor
jarenlang woongenot, was aanpak van
het huis noodzakelijk.

Mansarde kap De oplossing voor het ruimtevraagstuk
werd gevonden in een mansarde kap. Prefab bouw
vormde vervolgens het antwoord op de vraag hoe de
woning tijdens de verbouwing ‘gewoon’ in gebruik kon
blijven en hoe de overlast voor de eigenaren minimaal
zou zijn.
De in de eigen werkplaats gemaakte prefab
dakconstructie werd opgebouwd uit topgevels, spanten
en gordingdooselementen. Binnen drie dagen na de start
was het nieuwe dak al wind- en waterdicht en kon aan
de binnenzijde de afwerking starten.

Ruim en licht De nieuwe
verdieping is ruim en licht
geworden met drie slaapkamers, een bergzolder
en een nieuwe badkamer.
De bewoners konden
gebruik maken van
de tijdelijk verlaagde
btw-regeling voor isolatieen verbouwwerkzaamheden.
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...OVER BOUWEN
De voltooiing van een drieluik
Ruin tien jaar na de eerste fase voltooide Pronk Bouw afgelopen najaar het ‘drieluik’ aan de Oostwal 49 in
Warmenhuizen. Het fonkelnieuwe voorhuis vormt ook voor Paul en Marian van der Kruk na 24 jaar het slotakkoord
op wat bijna hun levenswerk mag worden genoemd.

V

oor Paul van der Kruk is het allang geen issue
meer: als er wordt gebouwd of verbouwd, dan
gebeurt dat door Pronk. De relatie gaat terug tot
de tijd dat Adri Pronk nog de scepter bij het bouwbedrijf
zwaaide en de twee al bij hun eerste ontmoeting een
‘klik’ hadden. Met Glenn en Bert Pronk aan het roer is er
voor hem niets veranderd.
Dat heeft ook veel te maken met de persoon van Jan
Blankendaal, die al sinds de eerste dag de feitelijke
liaison is tussen Van der Kruk en het bouwbedrijf.
“Met Jan kan ik lezen en schrijven. Hij is open, eerlijk,
zegt het als hij het niet met me eens is. En hij is geen
van-7-tot-4-man. Als ik bel, dan komt ‘ie tóch even kijken,
al is het zijn vrije dag. En dat stapje meer, dat is voor mij
waar Pronk voor staat.”

Bouwval Het gezin Van der Kruk betrok de plek aan
de Oostwal 49 in 1989. Het was een bouwval, zegt
Marian van der Kruk. “Je moest er echt doorheen
kijken. En eenmaal leeg was het toch weer erger dan we
hadden vermoed. We hadden bijvoorbeeld gedacht met
het tapijt in de woning nog wel even voort te kunnen.
Maar toen de woning leeg was, bleek dat het om de
kasten was heen gelegd. Konden we dus niets mee.”

Met oplappen hield het gezin het tien jaar vol.
In 2000 lagen de tekeningen klaar hoe het geheel
moest worden: een ‘drieluik’ met een achterste deel,
een middenstuk en een voorhuis. Het middendeel
werd nieuw gebouwd in 2002. Centraal stonden ruimte
en licht. In het voorhuis hield het gezin het vol tot in
2010. “Toen hebben we gezegd: blijven oplappen is
gekkenwerk. Het was niet onderheid. Lateien braken,
muren scheurden, het hield niet op. Uiteindelijk hebben
we toen ook het achterste deel nieuw laten neerzetten.”

Markeerpunt In 2012 volgde de sloop van het
oorspronkelijke voorhuis en de bouw van het
nieuwe. De Oostwal heeft daarmee een nieuw
markeerpunt, een duurzame woning met veel
eigentijdse karakteristieken, voorzien van de nieuwste
stand der techniek en een veelheid aan markante
details, tot en met een in thermopane vervat stuk
glas-in-lood uit de oorspronkelijke woning.
Paul en Marian van der Kruk zijn verguld met het
eindresultaat. “Het was een intensief, maar zeer
plezierig proces. Het vakmanschap van Pronk is onbetwist.
Maar je merkt aan een bedrijf ook wanneer het ergens
lol in heeft. Hier was dat voor zover wij weten beslist
het geval. Je kon aan alles
merken dat Pronk dit écht
als een visitekaartje zag.”
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...OVER RESTAUREREN
Kerkrestauratie met tienduizenden leien
Driekwart jaar waren ze bezig in Spanbroek, de mannen van Pronk Restauratie. In die periode
vervingen ze 30.000 leien op het dak van de RK Sint Bonifatiuskerk. Onder meer …

P

ronk is geen onbekende in Spanbroek. In 2005
werd al een torenrenovatie gedaan en bij
elkaar zijn de restaurateurs uit Warmenhuizen
al twintig jaar lang betrokken bij klein en groot
onderhoud aan kerk. Dit keer waren behalve de
leien de gevels en de vensters aan de beurt.

Uithakken Tijdens het werk werden scheuren in de
gevels uitgehakt, geïnjecteerd en opnieuw ingeboet.
De raamtraceringen van het koor werden opnieuw
opgemetseld en voorzien van nieuwe brugstaven.
Alle voorzetbeglazing van draadglas is vervangen voor
nieuw helder gelaagd glas. Ook zijn een aantal van de
glas-in-lood vensters opnieuw verlood. Het werk werd
uitgevoerd onder directie van Bouwadvies Groot Holland.

IJskoud en torenhoog

Restaureren op Texel

Een ijskoud en torenhoog, maar bijzonder

In opdracht van de gemeente Texel en de

mooi werk: de restauratie van de oude kerk in

Potestantse Gemeente verzorgde Pronk in 2013

Grootebroek. Pronk voerde het onder directie

de restauratie van de Hervormde Kerk in De Koog.

van Buro Architect W. Schagen te Nieuwe Niedorp
uit in het eerste halfjaar van 2013.

D

e eerste fase van het werk bestond uit groot
onderhoud aan de toren. De houtconstructie,
schacht en koepel werden gerestaureerd, het
gevelhout werd vervangen en de loden koepelbekleding
werd vervangen.
In de tweede fase werd de kapvoet aan twee zijden
gerestaureerd en de muurplating in eiken (20 x 30
centimeter) vervangen. Ook werden de daksporen
aangeheeld. Binnen werden de muren, de vloeren
en de kerkbanken hersteld.

C

entraal stond het restaureren van de 48 meter hoge
en 2,5 meter uit het lood staande toren. Op de
plaats van de tachtig ijzeren galmborden was het
metselwerk zodanig kapot gedrukt, dat er veel stenen
vervangen moesten worden. Daarnaast moesten de
gevels volledig worden gerestaureerd. Ook werd het
voegwerk grotendeels vervangen en werd de spits
voorzien van nieuw lei- en loodwerk.
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...OVER RESTAUREREN
Een man een man, een woord een woord
In opdracht van de gemeente Medemblik restaureerde Pronk tussen juni en november vorig jaar de derde
geleding en de torenspits van de Bonifaciuskerk. Bouwdirectie en architect Peter de Vries in Edam is zeer tevreden
over de samenwerking. “Bij Pronk geldt: een man een man, een woord een woord.”

D

e restauratie van de kerk was op onderdelen
een complexe. Zo was de volledige metselmortel
onderhevig aan ernstige deformatie: veel kapotte
stenen werden uitgehakt en ingeboet en veel voegwerk
moest worden vervangen. “De kerk stamt uit het begin
van de 14e eeuw en door de eeuwen heen zijn er
verschillende ingrepen geweest”, zegt Peter de Vries.
“De buitenschillen waren soms enkelsteens en soms
dubbelsteens. Op sommige plaatsen lieten delen los
van elkaar. Dat móest echt worden aangepakt.”
Hetzelfde gold voor de moeilijk bereikbare spitsbeëindiging
van de toren, waar te weinig ventilatie was en de bonte
knaagkever enorme schade dreigde aan te richten. Mede
doordat daar behoorlijk wat houtwerk moest worden
vervangen, werd het project volgens Peter de Vries alles
bij elkaar groter dan beoogd en moest een deel van het
geplande onderhoud uiteindelijk worden uitgesteld.
“De derde geleding en de spits hebben we onder handen
genomen, de eerste en tweede geleding nog niet.
Die hadden geen acute urgentie, maar moeten nog wel
worden aangepakt. Dat moet binnen vijf jaar gebeuren.”

Doorslaggevend De Edammer architect selecteerde
in nauwe samenspraak met de gemeente Medemblik
vier aannemers die voor het werk in aanmerking
kwamen. Bij de uiteindelijke keuze speelden behalve
de prijs de referenties een doorslaggevende rol, zegt hij.
Pronk verwierf het werk doordat het als goedkoopste
aanbieder uit de aanbesteding kwam. De gevestigde
reputatie van het restauratiebedrijf deed de rest.

De Vries kijkt met plezier terug op de samenwerking,
die vlak voor de bouwvak van 2013 daadwerkelijk van
start ging. “Ik had tijdens mijn stage al eens kennis met
ze gemaakt en ook als leidekkers ben ik ze tegengekomen,
zij het dan vaak in de onderaanneming. Maar ik ben zeer
gecharmeerd geraakt van de expertise bij Pronk en de
manier waarop het bedrijf in de dagelijkse praktijk
opereert.”

Vertrouwensband Volgens hem geldt bij Pronk: een
man een man, een woord een woord. “Het is simpelweg
een bedrijf dat doet wat het zegt. Ik had al snel goed
contact met Peter Rietveld van Pronk. Ik heb de korte
lijnen die ik met hem had als zeer plezierig ervaren,
net als de proactieve houding. Ik heb liever dat een
aannemer me tien keer teveel belt dan een keer te
weinig. Peter voelde dat feilloos aan. Vertrouwen is
cruciaal bij een project als dit. Bij Pronk snappen ze
dat als geen ander.”
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...OVER LEIDEKKEN
Asbest eraf, vezelcement erop
Bij een dakrenovatie van acht woningen in
Hoofddorp heeft Pronk Leidekkers eind 2013 de
bestaande leien vervangen door de donkergrijze
Eternit Boronda vezelcement lei.

V

ezelcement leien zijn niet van natuursteen. Ze zijn
gemaakt van cement en met vezels versterkt, in
diverse kleuren en soorten verkrijgbaar en strak en
gelijkmatig van uiterlijk. Ze werden eind jaren zeventig
en begin jaren tachtig veel toegepast als dakbedekking
of gevelbeleding. De vezels waren destijds in de regel van
asbest gemaakt. De huidige markt bestaat grotendeels
uit het vervangen van de toen vaak gebruikte leien, zo
nu en dan afgewisseld met een nieuwbouwproject.
De woningen in Hoofddorp zijn begin jaren tachtig
gebouwd en waren voorzien van de destijds
asbesthoudende vezelcement leien. Nu, ruim dertig jaar
later, waren ze aan vervanging toe. Daarbij speelde een
rol dat veel woningbezitters met het oog op de toekomst
afwillen van het asbesthoudende materiaal op het dak.
Door het lage btw-tarief op de manuren pakte deze
gevarieerde klus voor de opdrachtgever extra
voordelig uit.

Kerkje Aartswoud weer
onderdak

K

lein maar fijn. Dat gold voor het werk dat Pronk
Leidekkers uitvoerde aan het kerkje in Aartswoud.
Vrijwilligers werken al jarenlang aan de restauratie
van en het onderhoud aan het kerkje, waarvan nu het
dak moest worden aangepakt. Pronk verzorgde het
nieuwe dak en verving en passant enkele verrotte balken
en roestende muurankers. Een charmante, leuke klus,
met als eindresultaat dat het kerkje weer voor jaren goed
onderdak heeft.
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...OVER LEIDEKKEN
Kerktorentje weer helemaal in het lood
Alsof er met hagel was geschoten. Zo zag het hout- en loodwerk op de middentoren van de Hoornse
Noorderkerk eruit toen Pronk er afgelopen jaar aan de slag ging. Wat was bedoeld als een kleine
hersteloperatie mondde uit in een omvangrijke restauratie. Met dank aan de bonte knaagkever.

D

“

e gemeente Hoorn had ons ingeschakeld omdat
de bonte knaagkever van binnenuit gaten in het
lood had gevreten”, zegt Chris Pronk. “In eerste
instantie zouden we die gaten repareren en het
onderliggende hout injecteren. Maar toen we gingen
kijken, was het helemaal mis. De schade was veel groter
dan was aangenomen.”
“Toen ik de eerste loden plaat had weggehaald, zag ik
meteen dat het hout al helemaal was verpoederd.
Ik kon mijn schroevendraaier er zo insteken”, zegt Pronks
loodmeester Frans Stam. “Ik heb het lood er vervolgens
allemaal af gehaald om te kijken hoe erg het was.
Het hout was zo rot, dat het torentje zelf instabiel werd.
Dat hebben we toen meteen geschoord. Vervolgens was
het wachten op de gemeente Hoorn. Die stond natuurlijk
ineens voor een heel ander vraagstuk, vooral financieel.”

Houtconstructie Na het noodzakelijke ‘go’ van
de gemeente werden alle aangetaste eikenhouten
onderdelen zoals stijlen, vloerbalken, spantbenen
en korbelen hersteld, vervangen of versterkt met
epoxytechniek. Twee timmerlieden van Pronk bouwden
het geheel binnen acht weken vervolgens weer op.
In opdracht van Pronk roeide Van Lierop
Ongediertebestrijding de bonte knaagkever uit en
behandelde het bedrijf zowel het bestaande als het
nieuwe hout preventief. Direct na de bouwvak werd de
torenklok gedemonteerd en op transport gezet voor een

opknapbeurt door Koninklijke Eijsbouts. Bij het
terugplaatsen werd een authentieke eikenhouten
klokkenstoel toegevoegd, gemaakt in de werkplaats
van Pronk.
Nadat de aangetaste delen waren hersteld of vervangen,
bekleedde Frans Stam het houtwerk van het torentje met
in totaal 1.800 kilogram 30-ponds lood. “Daarbij heb ik
zo min mogelijk gesoldeerd en zoveel mogelijk van
boven naar beneden gefelst. Met een felsnaad zijn krimp
en expansie van het lood beter op te vangen. Dat leidt
tot minder scheuren in het lood en daarmee dus tot een
duurzamer geheel met minder onderhoud.”

Trots Volgens Chris Pronk vereiste het werk veel
vakmanschap. “De echte vakman soldeert zo min
mogelijk en felst zoveel mogelijk. Wat dat betreft had
deze klus een behoorlijk hoge moeilijkheidsgraad.
Er zaten veel lastige elementen in en het vereiste veel
inzicht, rekenwerk en vooruit denken. Maar het
eindresultaat is een plaatje. Als bedrijf zijn we hier echt
trots op. We hebben kunnen laten zien wat we ook op
dit punt in onze mars hebben.”
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...OVER ONS
Jubilaris Jan Blankendaal, gezicht van het bedrijf

Op en top uitvoerder
Hij begon op zijn vijftiende bij Adri Pronk. Vier
decennia later werkt hij nog steeds bij Pronk Bouw
en is hij bij veel vaste opdrachtgevers uitgegroeid
tot het gezicht van het bedrijf. Jan Blankendaal
vierde in 2013 zijn 40-jarig dienstverband bij Pronk.

Z

ijn eerste klusje in 1973 was bij de toenmalige
Boerenleenbank (nu Rabo) aan de Burgemeester
Noletstraat in Warmenhuizen, waar hij aan de
bekisting van de bankkluis timmerde. Dat gebeurde
onder de hoede van Niek van Duin, die hij na diens
vertrek opvolgde als uitvoerder.
Aanvankelijk lag in het werk het accent op nieuwbouw.
De laatste jaren is Jan met name betrokken bij de
restauratietak van het bedrijf. Altijd de druk op de ketel
houdend, maar ook altijd dichtbij de collega’s op de
bouwplaats staand en in goede samenwerking met de
projectleiders. En altijd, altijd de goede sfeer bewarend
en in voor een geintje.

tijd in staat bijzondere en ingewikkelde klussen tot een
goed einde. Oplossingen bedenken en handigheidjes
toepassen: het is hem op het lijf geschreven.

Gezicht Jan groeide voor veel vaste klanten uit tot
het vaste gezicht van het bedrijf. Hij werd voor hen de
man met wie zij het vaste contact onderhouden en die
zij bellen als er wat nodig is of iets moet gebeuren. Zijn
jarenlang ervaring stelde Pronk Bouw in de loop van de

Het was ook niet voor niets dat algemeen directeur
Glenn Pronk bij de viering van het jubileum tegen Jan
zei: “We zijn zuinig op je, want je hebt heel veel voor ons
bedrijf betekend. En we hopen dat we zeker nog tien
jaar een beroep kunnen doen op je kennis en kunde.”

Kliniek Malawi volop in
gebruik

De overheid voorziet in gratis medicijnen en begeleiding
voor de inwoners, maar dan moet er wel een plaats zijn
om voorlichting te geven en medicatie te verstrekken.
Omdat een dergelijke voorziening in de regio Bembeke
nog ontbrak, ontstond het idee geld in te zamelen voor
de stichting MiM. Die ondersteunt de bevolking van
Bembeke met verschillende projecten.

Een mooier goed doel was bijna niet denkbaar
geweest: het medisch centrum dat mede door de
financiële inbreng van Pronk Bouw kon worden
gerealiseerd in Bembeke, Malawi. De kliniek voor de
voorlichting aan en behandeling van mensen met
een hiv-infectie en aidspatiënten is inmiddels volop
in gebruik.

D

e band tussen Pronk en Malawi gaat terug tot
2006, toen Chris Pronk en zijn vriendin Lonneke
voor de stichting MiM een half jaar vrijwilligerswerk
deden in Bembeke. Malawi is een van de armste landen
in zuidelijk Afrika en kampt met een groot hiv- en
aidsprobleem.

Pronk Bouw zamelde bij de opening van het nieuwe
bedrijfspand aan de Machinestraat te Warmenhuizen in
2007 zo’n 7500 euro in voor de realisering van de kliniek,
omgerekend ruim een miljoen Malawische Kwacha’s.
Het geld, bijeen gebracht door klanten en relaties van
Pronk, werd vervolgens overgedragen aan de stichting
MiM. Die kon het ingezamelde bedrag verdubbelen.
De kliniek opende in 2008 de deuren.

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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