PRONKNIEUWS...

...

Jaargang 1,
4, 2013
2016 nr 1

Bouwen als team!
Bouwer en opdrachtgever die als ‘bouwteam’ samen optrekken gedurende het bouwproces.
Het komt steeds vaker voor, constateert Bert Pronk van Pronk Bouw tot zijn tevredenheid.
“Hoe eerder we aan tafel zitten, hoe meer we kunnen betekenen.”

H

et is misschien wel het grootste misverstand
in de bouw, zegt Bert Pronk: het idee dat het
aanbesteden van een project altijd het
goedkoopste is. “In een aantal gevallen gaat dat
best op, maar lang niet altijd. Soms valt het ontwerp
van een aanbesteding juist duur uit, omdat het is
opgesteld zonder bouwende partij erbij. Het bestek
waar het bouwbedrijf vervolgens mee te maken
krijgt is vaak een voldongen feit.”

Grip

Heel anders is dat met een bouwteam: in die variant is
het bouwbedrijf vanaf het eerste moment betrokken.
Niet zelden helpt het bij het vinden van een goede
architect. Inhoudelijk is er bemoeienis vanaf het eerste
schetsontwerp. “Dan kijken we samen naar wat de
architect heeft bedacht en dragen we ideeën,
oplossingen en alternatieven aan. Ook kijken we
naar bouwtechnieken en wat de beste mogelijkheden
zijn om plannen en wensen ten uitvoer te brengen.
Aan de hand daarvan stellen we een kostenraming op.”

In de kern draait het in dat proces om vertrouwen,
zegt hij. “Onze begrotingen en kostenramingen zijn
doorwrochte stukken die écht als leidraad fungeren,
gebaseerd op onze ervaring en waarin de wensen en
eisen van de opdrachtgevers zijn verwerkt.
Mensen mogen er vanuit gaan dat die meer dan
alleen indicatief is. Desondanks leggen we contractueel
altijd voor beide partijen de mogelijkheid vast een
kostendeskundige in te schakelen bij meningsverschillen
over de begroting.”

Door die vroege betrokkenheid van het bouwbedrijf
ontstaat – anders dan veel mensen denken – vaak meer
grip op de bouwkosten, zegt Bert Pronk. “Bij een
aanbesteed project ligt weliswaar alles vast, maar daar
worden weer andere kosten bij gemaakt. Denk aan de
bestekken en aan de procedure. Een bestek kan handig
zijn als grondslag voor een contract, maar je kunt ook
zeggen: we voegen de begroting toe als contractstuk.”

Betrokken
Het werken in bouwteam geeft opdrachtgevers behalve
grip op de kosten ook meer grip op het eindresultaat,
zegt Bert Pronk. “Er is meer en directere betrokkenheid,
voortdurend overleg over materialen, bouwmethoden,
et cetera. Als mensen een huis willen dat bij wijze van
spreken zo weinig mogelijk kost, dan houd ik daar
vanaf het begin rekening mee in onze voorstellen.
Datzelfde geldt ook als mensen juist kiezen voor
aspecten als duurzaamheid en de prijs niet de
hoogste prioriteit heeft.”
Bouwers weten daarbij vaak nét dat beetje meer dan de
architect over wat mogelijk is”, zegt hij. “Op dat punt
proberen we daarom altijd van meerwaarde te zijn.
De buitenschil van het ontwerp raken we niet aan, dat is
het domein van de architect, maar achter die schil willen
we al onze kennis kwijt. En daar zien we steeds meer
draagvlak voor ontstaan.”
(Zie ook pagina 2: Duurzaam in Driemond)

Bert Ponk (l) overlegt met broer Glenn:
“Achter de buitenschil willen we
al onze kennis kwijt.”
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...OVER BOUWEN
Duurzaam in Driemond
Hij benaderde Pronk Bouw mede op advies van zijn vader en moeder. Als een van de drie bouwbedrijven die
hij vroeg een aanbieding te maken voor de bouw van een vrijstaande villa in Driemond, een dorpje tussen
Amsterdam en Weesp. Niet veel later ging ook de opdracht naar Warmenhuizen.
“Het voorstel stak er met kop en schouders bovenuit.”

“Kijk. Hier kun je al goed zien hoe deze kamer straks
wordt.” Het is mei en enthousiast verzorgt Ard Jonker
een korte rondleiding door zijn zelfbouwvilla-in-wording
in ‘Droomzone Driemond’, zoals de gemeente Amsterdam
het nieuwbouwplan met 29 kavels heeft gedoopt.
Daar, tegen de provinciegrens met Utrecht geplakt,
verrijst een nagenoeg zelfvoorzienende woning. Het is,
verklapt Jonker, dat het onder meer door de kosten van
seizoensopslag technisch nog niet helemaal kan, “anders
was de kans groot geweest dat we dat direct hadden
geregeld.”

Hij omschrijft de samenwerking als “een mooie
reis, in alle opzichten”. “Ik ben hier bijna elke
dag. Niet om te controleren, maar omdat de
bouw en techniek werelden zijn die mij
fascineren. Ik leer enorm veel. Ik stel vragen en
krijg soms onverwachte antwoorden. Dan zijn
er bepaalde redenen om iets op een bepaalde
manier te doen, waar ik dan nog niet bij stil
heb gestaan. Maar het is nooit een
teleurstelling. Ik beleef hier mijn
eigen leerproces.”

Bijna zelfvoorzienend is de woning wel, net zoals het huis
bijna volledig eco-design is. Het past in het wensenlijstje
zoals het gezin-Jonker dat had opgesteld. “Milieubewust,
duurzaam, levensloopbestendig, hernieuwbaar. En stoer
en simpel. Dat was wat we graag wilden, dat is wat we
hier krijgen”, zegt Ard Jonker.
In Amsterdam-Oost, vlak bij het centrum laat hij een
‘maximaal vernieuwbouwd’ appartement achter.
“Mijn partner en ik komen allebei van buiten de stad.
Daar wilden we ook weer naar terug. Met ons gezin
vinden we dat hier.”

Damp-open

Onderscheidend
In het offertetraject onderscheidde Pronk Bouw zich van
de overige twee kandidaat-bouwers, zegt Ard Jonker .
“Het was het enige bedrijf dat begreep wat wij wilden
en een eigen draai aan het voorstel gaf. Pronk dacht
mee in omschrijvingen, in materialen, in bouwmethoden.
Gaf aan wat waar mis kon gaan en kwam met
alternatieven en oplossingen. Het voorstel stak
er met kop en schouders bovenuit.”

‘Maanhof 3’ – het
toekomstige adres – is een
huis dat volgens de laatste
technieken is gebouwd.
Luchtdicht en damp-open.
Met een zonneboiler, 32
zonnepanelen voor energie
en verwarming – inclusief
twee panelen voor
gelijkstroom – sprinklers
(“Niet om brand te blussen,
maar om de vluchttijd verder
te verlengen dan wettelijk
verplicht is”), en van de
kelder tot de ‘zolder’
voorzien van moderne installaties, waarvan de
belangrijkste het huis op het gebied van water(zuivering)
zelfvoorzienend maken. De wasmachine gaat draaien als
de warmwatervoorraad het toestaat. Een gasaansluiting
is er niet. “En we voldoen aan alle voorwaarden voor
het passiefhuis-certificaat”, zegt Jonker.
De samenwerking met Pronk Bouw stemt hem in alle
opzichten méér dan content. “Vanaf het begin
klikte het”, zegt hij. “Het voorstel sprong er
bovenuit, maar ook de kwaliteit van het
werk, het oog voor details en de
communicatie zijn goed. Er is
voortdurend overleg en
alles is bespreekbaar.
We zijn er dolblij mee.”
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...OVER BOUWEN
Badplaats krijgt blikvanger
Vroeger half weggestopt, nu hét visitekaartje van Bergen aan Zee. Het Zee Aquarium kreeg een nieuw
entreegebouw en transformeerde binnen een paar maanden tot dé blikvanger van de badplaats.
Pronk Bouw tekende voor de uitvoering.

I

neens is het daar: het Zee Aquarium. Wie in Bergen
aan Zee vanaf de Zeeweg het Van der Wijckplein
opdraait, kan het niet missen. Fier rijst de imposante
gevel van metaal, glas en onbehandeld Irokohout
op uit het straatbeeld. “Het was in het begin een
klein beetje wennen”, bekent directeur-eigenaar
Dirk Majewski. “De entree zat altijd beneden
straatniveau. Maar we zijn er apetrots op.”

Prestigieus

“Sehr schön”

Bouwkundig
was het op
onderdelen best
een hoogstandje.
Zo is de vroegere
voorgevel
een kwartslag
gedraaid, richting
de entree van
het dorp. “Pronk
heeft hier alles uit
de kast moeten
halen”, lacht
Majewski. “Er is
denk ik nergens
in het nieuwe
gedeelte één
rechte hoek te
vinden.
Maar de
uitvoering was
perfect. Met Pronk
haal je niet alleen kwaliteit in huis, het is ook een bedrijf
dat het tempo hoog houdt en zich aan afspraken houdt.”

De totale ‘make over’ is weinig mensen ontgaan.
Tijdens het interview – dat goeddeels buiten is –
neemt Majewski aan de lopende band complimenten
in ontvangst van bekenden en voorbijgangers.
“Prachtig geworden, Dirk!”, schreeuwt een fietser
met zijn duim omhoog tijdens het voorbijgaan.
Ook Duitse toeristen – kennelijk bekend in de badplaats
– laten weten het “sehr schön” te vinden. “Mooi,
dit enthousiasme”, vindt hij zelf. “Er waren al geen
bezwaren van omwonenden op de plannen, maar al
deze positieve reacties overtreffen de verwachtingen.”
Bij het bezoek van Pronk Nieuws eind mei is het
vernieuwde Zee Aquarium voor het grootste gedeelte
gereed. De nieuwe entree – een ‘vitrine’ voor het
meterslange potvisskelet dat er hangt – is gereed en
ingericht. Het oude interieur kreeg een facelift en ziet
er door een slimme combinatie van kleuren, thematiek
en het gebruik van veel steigerhout eigentijds robuust
uit. Aan de achterkant van het gebouw wordt nog
gebouwd. Daar is Pronk bezig met de realisering van
een zeehondenbassin, dat met een inhoud van 220.000
kubieke meter het grootste van Nederland wordt.

“We hebben vooral meer beleving in het Zee Aquarium
willen brengen”, zegt Majewski. “Onze visie was altijd in
orde. Maar de presentatie was dat niet. Iemand heeft wel
eens tegen me gezegd: jullie zijn een goed krantenartikel,
maar zonder kop. En zo was het ook. Nu hebben we
best een prestigieus gebouw neergezet, met een dito
inhoud. We hebben een kop boven het stuk gezet.”

Zijn eerste kennismaking met Pronk Bouw was in 1995.
Toen deed hij nog zaken met Adri Pronk. “Dat was
voor mijn woonhuis en dat is zo goed bevallen,
dat we sindsdien alle projecten door Pronk
hebben laten doen. Ik heb ook dit keer
geen andere bedrijven gevraagd
een aanbieding te doen.
Bewust niet. Het is een
kwestie van vertrouwen.
En dat wordt niet
beschaamd. Ik vond
ook dit project weer
heel goed gaan.
Ik ben echt heel
tevreden.”
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...OVER RESTAUREREN
Berger ruïnemuren geconserveerd
Afgelopen voorjaar voerde Pronk Restauratie net als in de eerste helft van 2015 herstelwerkzaamheden uit aan de muren
van de Ruïnekerk in Bergen (NH). Het ging vooral om conservering van de ruïnemuren, die in de uitstraling hun karakter
hun naam eer moesten blijven aandoen.

D

e ingreep aan de Ruïnekerk was hoognodig.
Al een aantal jaren wees de rapportage van
Monumentenwacht uit dat er echt iets aan gedaan
moest worden. Ook Pronk Restauratie uitte zijn zorgen
in de richting van beheerder Stichting Ruïnekerk.
Dit vanwege het gevaar dat losse stenen naar
beneden zouden komen of bij vorst nog meer
schade zou ontstaan.

De gezamenlijke geschiedenis
van de Ruïnekerk en Pronk
Restauratie gaat vijfentwintig
jaar terug. Voor de
opdrachtgever was dat
aanleiding ook dit keer Pronk
in te schakelen. Na een eerste,
globale kostenraming werd
Architectenburo W. Schagen
gevraagd een nadere opname
te doen. Daarin werd bepaald
wat echt aan vervanging toe
was. Aansluitend zijn de
benodigde omgevings- en
monumentenvergunning
aangevraagd, noodzakelijk
om extra subsidie via de provincie te verkrijgen.
Tijdens de uitvoering liep de samenwerking met
opdrachtgever Ruud Smit en opzichter/adviseur Dik
Blokker van Architectenburo W. Schagen zeer plezierig.
Bijzonder aan het werk waren de muurbeplantingen
en begroeiingen aan de muur, maar ook de tufsteen
elementen. Dit najaar wordt het werk afgerond, door
de laatste stukken tufsteen te herstellen en te vervangen,
alsmede het werk bij het maaiveld af te maken. Voor de
geïnteresseerden is tweemaal een presentatie en
rondleiding op steiger gegeven. Al met al een
succesvolle ingreep!

Werken aan echte Rietveld
Afgelopen najaar en winter heeft Pronk
Restauratie aan een echte Rietveld mogen
werken. Het betrof de “zomerwoning Brandt
Corstius” in Petten. In opdracht van eigenaar
Vereniging Hendrick de Keyser werden
verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

H

et zomerhuisje is in 1939 gebouwd in opdracht van
hoogleraar Nederlandse Letterkunde J.G. Brandt
Corstius. Hij woonde met zijn gezin schuin tegenover het
Rietveld Schröderhuis in Utrecht. Zijn echtgenote zat met
Rietveld in een comité dat hulp aan de republikeinen gaf
in de Spaanse burgeroorlog. Het was het derde huisje dat
Rietveld ontwierp en zijn eerste bungalow. Het ontwerp
zit vol met ‘Rietveld-details’, zoals een schuifdeur tussen
de keuken en de woonkamer, draaibare hang- en
legkasten en wastafels met opklapbare bladen.

Vereniging Hendrick de Keyser kreeg dit bijzondere huis
in 2013 in eigendom. Sindsdien zorgt de vereniging voor
het onderhoud. Pronk kreeg opdracht de bestaande
kozijnen, ramen en deuren voorzichtig te verwijderen,
schoon te maken, te restaureren en opnieuw te
voorzien van een goeie conservering. Na het
herplaatsen is nieuwe, enkele beglazing
aangebracht. Tegelijkertijd is gevelschade
hersteld vanwege de roestende ankers.
Het geheel is zoals het altijd
is geweest, maar zodanig
dat het weer vele jaren
met beperkt
onderhoud
mee kan.
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...OVER RESTAUREREN
Snijvoegen in de sluis
In onderaanneming van K. Dekker verzorgde Pronk Restauratie eind 2015 het herstel van de sluismuren in
Van Ewijcksluis. Het monument - eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) –
was er aanmerkelijk slechter aan toe dan aanvankelijk gedacht. Toch kijkt projectleider Jelle Suiker
van HHNK tevreden terug.

B

egin vorig jaar bleek bij de vaste vijfjaarlijkse controle
dat het voeg- en metselwerk van de sluismuren
met name rond de waterlijn in slechte conditie
verkeerde, zegt Jelle Suiker. “We hebben een bestek laten
maken, het werk aanbesteed en de opdracht gegund
aan Dekker”, zegt hij. “Vanwege het specialistische
metselwerk stelden zij voor Pronk erbij te betrekken.
Vanuit een heel andere hoek kreeg ik een vergelijkbaar
advies. Toen was het sommetje snel gemaakt.”

het dorp moest soms worden afgezet, er was lawaai,
er was stof en het was bij tijd en wijle een flinke
bouwplaats, maar Pronk heeft écht zijn uiterste
best gedaan de overlast zoveel mogelijk te
beperken. En daar is het goed in geslaagd.”

Specialistisch
“Soms zijn werken zó specialistisch, dat het lastig is er
een bestek voor te maken”, vervolgt hij. “Toen we zagen
dat het werk veel groter zou worden dan we hadden
gedacht, hebben we Pronk gevraagd een inventarisatie
te maken, met het bestek als leidraad. Dat hebben
ze zelf gekoppeld aan een advies. Vervolgens waren
we er samen snel uit hoe we het zouden doen.”

Aanvankelijk leek het werk in omvang mee te vallen.
“Maar toen we het waterpeil in de sluis hadden
laten zakken, bleek een groot deel van het voeg- en
metselwerk in veel slechtere staat te verkeren dan
gedacht. We hebben toen gezegd: we pakken dit
grondig aan. Pronk heeft daarbij zonder meer goed
geadviseerd en goed meegedacht, met name waar
het ging om wat echt moest en wat niet hoefde.”

Jelle Suiker (l): “Het werk is
buitengewoon netjes uitgevoerd.”

Efficiënt
Over de uitvoering van het werk is hij zeer tevreden. “De
sluis is een monument. We hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt de oorspronkelijke snijvoeg in de te
restaureren gedeelten boven de waterlijn terug te brengen.
Het gedeelte van de muren dat onder water zit heeft een
platte voeg met een andere samenstelling gekregen. Het
werk is buitengewoon netjes en efficiënt uitgevoerd, ik
kan niet anders zeggen. De sluis ligt er weer prachtig bij.”

Dat Pronk als onderaannemer mét de hoofdaannemer
aan tafel zat tijdens de bouwvergaderingen was “misschien
wat ongebruikelijk, maar goed te verklaren vanuit de grote
hoeveelheid werk en het specialistische werk dat het bedrijf
verrichtte”, zegt Suiker. “Voor de communicatie was het
zonder meer een pre. Het heeft behoorlijk bijgedragen
aan een soepel verloop van de restauratie.”

Op het dagelijks leven in het dorpje Van Ewijcksluis had het
werk flinke impact, maar desondanks heeft het HHNK geen
klacht bereikt, zegt Suiker. “Het enige bruggetje van

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
verricht Pronk Restauratie In combinatie met K. Dekker dit en
volgend jaar het meerjarenonderhoud uit aan het monumentaal
stoomgemaal in Medemblik. Daarnaast is onlangs het werk gestart
aan de herfundatie en gedeeltelijke restauratie van de vleugelmuren
van de Jacob Claessesluis te Zijpersluis. Dit wordt in januari afgerond.
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...OVER LEIDEKKEN
Prachtklus in eigen dorp
Dichter bij huis kan niet. Een prachtklus in eigen
dorp voor Pronk Leidekkers! Afgelopen najaar
verwierf het de opdracht het noordelijk dakvlak
van de Oude Ursulakerk in Warmenhuizen te
vervangen.

H

et bijna 500 vierkante meter tellende dak is
gedekt met Duitse Katzenberg schubleien in
oud-Duitse dekking. Dit is een dekkingswijze
die niet zo heel vaak voorkomt, maar waar Pronk
Leidekkers inmiddels al wel een aantal kerken mee
heeft gedaan.

Vijf kilometer leilatten
in Limmen
De lei en de dakpan hebben een halfbroertje:
de leipan. Afgelopen najaar mocht Pronk
Leidekkers in Limmen een grote villa bedekken

Het was weer een echte uitdaging voor de vakmannen.
Zij begonnen met grote leien onderin op het dak,
en werkend naar boven toe werden de leien kleiner.
Bij de aansluitingen langs de randen en kanten
werden kenmerkende begin- en eindorten toegepast.
Zo ontstond, na het benodigde puzzelwerk van
de leidekkers, een dak met een levendige
uitstraling, passend bij dit middeleeuwse
gebouw.

met deze keramische dakbedekking.

H

et werk gebeurde in opdracht van
Aannemingsbedrijf Bos uit Limmen, de
hoofdaannemer van het project. De Franse
Pontigny-leipannen werden geleverd door De Nis
in De Weere.
“Het was een flinke klus”, blikt Chris Pronk terug.
“Eerst moesten we in totaal vijf kilometer aan leilatten
op het dak spijkeren. Daarna konden we de leipannen
zelf op dit bewerkelijke dak leggen. In een mix van twee
kleuren, ongeveer 62 stuks per vierkante meter en elke
leipan geschroefd of genageld. Er zat veel zaagwerk in
de hoeken en kilgoten, iets wat veel nauwkeurigheid
vereist om het strak en netjes te maken. Maar het
eindresultaat mag er zijn! Het is een plaatje geworden.”
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...OVER LEIDEKKEN
En de lei, die zegt het voort
“Een lei is een lei en deze is van mij.” Zomaar een tekst die iemand achterop een van de 20.000 leien schreef
die Pronk Leidekkers in de tweede helft van 2015 op de Westerkerk in Enkhuizen plaatste. Uiteindelijk werden
er in totaal zo’n 3.500 aan de achterkant beschreven, als onderdeel van een speciale sponsoractie.
“We zijn over het idee voor een dergelijke actie getipt
door Chris Pronk. Wij hebben het vervolgens zelf verder
uitgewerkt”, zegt directeur Richard Lijnsvelt van Stichting
De Westerkerk. “Voor twee euro konden mensen een lei
sponsoren en iets op de achterkant schrijven. Uiteindelijk
hebben zo’n 3.500 mensen dat gedaan. Voor ons waren
het welkome inkomsten. Het vervangen van 20.000 leien
is een dure operatie.”
Woonminister Stef Blok en zijn partner Mirtjam Mol
signeerden als kersverse Enkhuizers de eerste leien om die
symbolisch vast te spijkeren. Stef Blok schreef op zijn lei ’70
jaar mooi blijven liggen’. Maar er waren tal van mensen die
kozen voor een veel persoonlijkere tekst. En dan was er nog
de mystiek van Chinese toeristen, die leien voorzagen van
opschriften in hun moedertaal. “We hebben ons best
verbaasd over de animo voor deze actie”, zegt Lijnsvelt.
“Er is kennelijk een sterke behoefte bij mensen om iets
achter te laten. Soms was de boodschap behoorlijk
indringend of zelfs ontroerend.”

Gedegen
De stichting-directeur is zeer tevreden over de
samenwerking met Pronk Leidekkers. “De offerte die we
van Pronk kregen, was zeer goed samengesteld, zeer
gedegen. Het bedrijf had misschien niet de goedkoopste
aanbieding, maar in onze ogen wel de beste.”

Welkom
Het is zijn bedoeling de actie te herhalen als dit jaar
het tweede dakvlak van de kerk (in totaal zijn er zes
dakvlakken, op twee ervan moeten de leien worden
vervangen) aan de beurt is. “De Westerkerk behoort tot
de top-100 van Rijksmonumenten. We krijgen voor de
dakrestauratie subsidie van zowel de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed als van de provincie Noord-Holland.
De bijdragen die particulieren via deze actie doen,
vormen daarop een welkome aanvulling.”
Fase 2 moet begin september, direct na de bouwvak, van
start gaan, aldus Richard Lijnsvelt. “In verband met de
subsidie moet het werk uiterlijk 31 december gereed zijn.
We volgen min of meer de planning die we ook in fase 1
hadden. Toen was het werk begin december afgerond.
Mevrouw Marina Kroon, bestuurslid van een stichting die
een mooi bedrag schonk aan de Westerkerk voor de nieuwe
leien heeft toen de laatste lei gelegd. Dat vonden we
mooie symboliek: niet de eerste steen, maar de laatste lei.”

“Het maakte een zeer vertrouwenwekkende indruk. Ook in
de praktijk straalt het vakmanschap er vanaf. Dat vond ook
leideskundige Klaas Boeder, die wij bij dit project in de arm
hebben genomen. Hij staat ons bij met zijn expertise en
staat te boek als een autoriteit op zijn vakgebied. Ook de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die dit proces van
nabij volgt, heeft veel vertrouwen in hem.”
Pronk heeft zowel de eerste als de tweede fase van het werk
verworven. “Afgelopen najaar was het noordelijk dakvlak
van de noordelijke beuk aan de beurt. Het zuidelijke
dakvlak van dezelfde beuk komt na deze zomer”, zegt
Richard Lijnsvelt. “Het zuidelijk dakvlak van de zuidelijke
beuk is in 2002 gedaan, bij een grote restauratie. En de leien
op de drie overige dakvlakken kunnen nog een kleine tien
jaar mee. Rond de eerste fase hebben we een grote
expositie gehouden over het leiwerk, de bedoeling is dat
later dit jaar weer te doen. Want die heeft de eerste keer
echt geholpen een succes te maken van de leienactie.”

Woonminister Stef Blok
en zijn partner
signeren de eerste leien.
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...OVER ONS
Verhalen van toen

“We willen ook wel een
nieuw huis bouwen”
Hoe anders was alles vroeger? Bij Pronk Bouw, maar ook
in de gehele aannemerij? Sid Smit (sinds 1972) en Jan
Blankendaal (sinds 1973), samen goed voor 86 jaar
werkervaring bij Pronk, halen in deze uitgave van de
nieuwsbrief opnieuw herinneringen op. Dit keer:

Reyer Klepper
naar Wildeboer Bouw
Reyer Klepper heeft per 1 januari dit jaar de overstap
gemaakt van Pronk Bouw naar Wildeboer Bouw. Als
projectleider wordt hij tijdens bouwprojecten het gezicht
van het bedrijf voor de klanten. Pieter Wildeboer
concentreert zich vooral op acquisitie en financiën.

Reyer had weinig bedenktijd nodig toen Glenn Pronk hem
het idee voorlegde, zegt hij: “Ik vind het een enorme
uitdaging. Daarnaast biedt het mij de kans om door te
groeien. Binnen Pronk Bouw was dat wat complexer, de
projectleiders daar zitten allemaal prima op hun plek.”
Bij het nemen van zijn beslissing was het voordeel dat hij
al verschillende malen nauw bij projecten van Wildeboer
Bouw was betrokken, zegt hij. “Ik kende de jongens een
beetje en zij kenden mij. Het klikte direct en ik denk dat
het een groot pre is dat ik uit het uitvoerende werk kom.
Ik heb jaren als timmerman gewerkt, ben bij Pronk
begonnen als leerling en heb mij zo verder opgewerkt.
Vakinhoudelijk kunnen de collega’s prima bij mij terecht.”

Stoere beroepen

in Technieklokaal
Samen met Bouwbedrijf MJ de Nijs, K. Dekker Bouw &
Infra en Mebu Trappen heeft Pronk Bouw de inrichting
van een fonkelnieuw Technieklokaal bij de brede school
De Hoge Ven in Warmenhuizen gesponsord.
Dit voorjaar werd het opgeleverd.
Het wetenschap- en technieklokaal was bij de oplevering
van het gebouw al gereed, maar met gedateerd materiaal.
Met de hulp van de bedrijven is dit geheel vernieuwd.
Voortaan kunnen de leerlingen met moderne
gereedschappen meten, timmeren, zagen, schuren,
solderen, et cetera.

over opknappers, verfmengers en dialect.
“In de tijd van Adri Pronk waren we regelmatig aan het
werk in het huis van de familie Moltzer aan de Oudewal in
Warmenhuizen”, zegt Jan Blankendaal. “Het huis was netjes
voor elkaar, maar we kwamen er elk jaar wel voor een paar
klusjes. Op een dag zaten er na de zomer ineens scheurtjes
in de gevel. Toen maakten we een keer een grapje: of we
lossen het eenvoudig op, of duurzaam. Dan laat u ons een
nieuw huis bouwen. Een half jaar later ging bij Adri de
telefoon: we willen wel een nieuw huis. Haha. Dat is
uiteindelijk precies op dezelfde plek gekomen.”

Lachen kunnen de twee ook nog altijd om het geintje van
Teeuwes Pronk, die op een vrijdagavond vlak voor
sluitingstijd in zijn schildersbedrijf bezoek kreeg van een
klant die vroeg of hij verf exact op kleur kon mengen.
“Die man had een kleurenkaartje mee, hij wilde een litertje
Flexa in een bepaalde kleur groen”, zegt Sid Smit.
“Zegt Teeuwes tegen die man: dat regel ik, komt u
morgenochtend maar terug. De dag erna vroeg ik hoe
het was gegaan. Zegt Teeuwes: “Hmmm, het kwam in
de buurt, maar voor de zekerheid heb ik het kaartje maar
mee geverfd. Haha.”
Teeuwes was in alle opzichten wel een bijzondere man,
weet ook Jan Blankendaal. “Op een gegeven moment brak
de tijd aan dat ze echt prijsopgaven moesten gaan maken
voor hun werken. Daar begon hij niet aan. ‘U huurt ons in
of niet en als het geld op is, dan stoppen we gewoon’, zei
hij dan. Zijn vader was ook een mooie kerel. Ze verkochten
ook behang. Op een dag kwam iemand de behangboeken
terugbrengen en zei: die gaat het worden, wat vindt u
ervan? Zegt die vader: ‘Heel lelijk, maar we plakken
het er voor u op hoor’.”
Colofon
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