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Certificaat Historisch 
Timmerwerk
Kwaliteitsslag voor ambitieuze timmerfabrieken

TEKST Els Arends FOTO’S  Pronk Bouw

1 Voorman Klaas van Wonderen 

van Pronk Bouw heeft het 

meesterstuk voor de certificering 

gemaakt: een kozijn dat een van 

de oprichters van de VTR heeft 

getekend. Alle leden maken dit 

kozijn voor hun certificering. 

2 In subsidieverordeningen en 

restauratiebestekken staat nu 

vaak dat het restauratiewerk 

volgens de uitvoeringsrichtlijn 

uitgevoerd moet worden. Het 

ultieme doel is dat er een ver-

plichting komt om bij restaura-

tie een gecertificeerd bedrijf in 

te schakelen.

3 Wat boeiend en belangrijk is om 

een kwalitatief goed  product 

te maken, is het vooronder-

zoek naar de bouw historische 

aspecten, de historische ma-

terialen, de detail lering en de 

profileringen. 

RESTAURATIE     
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(URL 4001). De richtlijn is opgesteld door de Stichting 
Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), die 
voor alle voorkomende restauratiewerkzaamheden in de 
Restauratieladder en beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen 
heel precies heeft vastgelegd wat een verantwoorde omgang 
met het erfgoed inhoudt. Daarbij is het uitgangspunt dat bij 
ingrijpen in een monument zoveel mogelijk van de 
cultuurhistorische waarden en historisch materiaal behou-
den blijven. Pronk Bouw uit Warmenhuizen is het nieuwste 
VTR-lid. Directeur Glenn Pronk vertelt wat er bij het 
certificaat Historisch Timmerwerk komt kijken. 

Waarom wilde je certificeren?
“Ik wilde weten of wij die kwaliteitsstap kunnen maken. 
Wij zijn al bewust met kwaliteit bezig omdat wij ook het 
certificaat voor erkend restauratiebouwbedrijf hebben. Toch 
zijn er zaken die we bij de certificering voor historisch 
timmerwerk extra goed hebben verankerd in ons systeem. 
In het certificeringstraject word je je bewust van je 
werkwijze. Aan de hand van een checklist maak je alle 
stappen van je productieproces expliciet. Onze werkwijze is 
niet veranderd, maar we hebben hem wel goed tegen het 
licht gehouden.”

Het nieuwste lid van de Vereniging 

Timmerwerk Restauratie is Pronk Bouw 

uit Warmenhuizen. Deze aannemer is al 

gecertificeerd als erkend restauratiebouw-

bedrijf, maar Glenn Pronk, directeur, wil 

daarnaast ook het certificaat Historisch 

Timmerwerk hebben, want “een kozijntje, of 

iets wat daarop lijkt, kan iedereen maken. 

Voor het herstel van een historisch kozijn 

moet je echt kennis van restauratie in huis 

hebben”.

In bijna elk monumentaal gebouw komt historisch 
timmerwerk voor. Het repareren en vernieuwen van dit 
historisch timmerwerk vereist specialistische kennis en 
kunde. De lidbedrijven van de Vereniging Timmerwerk 
Restauratie (VTR) hebben allen het certificaat Historisch 
Timmerwerk gehaald op basis van de uitvoeringsrichtlijn 
voor geveltimmerwerk, binnentimmerwerk en trappen 
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Wat kenmerkt het restauratietimmerwerk?
“Wat boeiend en belangrijk is om een kwalitatief goed 
product te maken, is het vooronderzoek naar de bouwhisto-
rische aspecten, de historische materialen, de detaillering en 
de profileringen. Iedere bouwperiode heeft zo zijn eigen 
profielen, dat wil je in ere houden. Doordat je iedere keer 
alle details goed uitzoekt, krijg je steeds meer kennis en 
verdiep je je vakmanschap. Je herkent meer details. Bij 
restauratie maak je afwegingen aan de hand van de 
Restauratieladder vanuit het principe ‘behouden gaat voor 
vervangen’. Zo zorg je voor behoud van zoveel mogelijk 
historisch materiaal. Soms kan dat niet en dan kopiëren we 
het historische product. Het komt voor dat het historische 
product gevoelig blijkt voor aantasting door de manier 
waarop het gemaakt is. Of er worden aan het product 
hogere eisen gesteld dan vroeger, bijvoorbeeld meer 
comfort of verduurzaming. Dan kun je technische verbete-
ringen doorvoeren om hieraan tegemoet te komen. Door 
hier heel bewust mee bezig te zijn, leer je beter afwegingen 
te maken en kun je goed het gesprek voeren met de 
opdrachtgever, de gemeente en de erfgoedcommissie.”

Zijn de kwaliteitsnormen algemeen bekend en 
aanvaard? 
“We merken dat gemeenten steeds meer kennis hebben van 
de uitvoeringsrichtlijnen (URL’s) van de Stichting ERM. In 
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subsidieverordeningen en restauratiebestekken staat nu vaak 
dat het restauratiewerk volgens de uitvoeringsrichtlijn 
uitgevoerd moet worden. Voor kennis van de uitvoerings-
richtlijnen kom je al snel uit bij een gecertificeerd bedrijf. 
We krijgen steeds meer vragen van particuliere opdrachtge-
vers die door de gemeente naar ons zijn doorgestuurd 
omdat wij onder andere voor historisch timmerwerk 
gecertificeerd zijn. Het ultieme doel is dat er een verplich-
ting komt om bij restauratie een gecertificeerd bedrijf in te 
schakelen. Daar werkt de VTR als belangenbehartiger aan 
samen met andere partijen. Daarvoor is het belangrijk dat er 
meer gecertificeerde bedrijven komen, zodat de opdracht-
gever keuze heeft.”

Waarom ben je lid geworden van de Vereniging 
Timmerwerk Restauratie? 
“De Vereniging Timmerwerk Restauratie is een fijne club van 
gecertificeerde bedrijven die onderling kennis delen en bij 
elkaar in de keuken mogen kijken. Als je begint met het 
certificeringstraject kun je aspirant-lid worden. Dat hebben 
wij ook gedaan. Je kunt dan al gelijk rekenen op hulp van de 
andere leden en er is een adviseur beschikbaar om je bij te 
staan. Bij de VTR heerst een heel open sfeer. De VTR 
behartigt de belangen van de lidbedrijven naar de overheid 
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4 Het repareren en vernieuwen van historisch timmerwerk 

vereist specialistische kennis en kunde. 

5 De moeilijkheidsgraad zit in de toognagelverbindingen, de 

getoogde bovendorpel, de vaste weldorpel, de roedeover-

kruising en de zware houtafmetingen.

6 Het welverdiende certificaat Historisch Timmerwerk.

Ervaring van het oudste VTR-lidbedrijf 

 Bouwbedrijf Hoffman

Eric Hoffman, directeur van Bouwbedrijf Hoffman – het 

eerste lidbedrijf van de VTR – hecht veel waarde aan 

de certificering en het lidmaatschap van de VTR: “Dit 

is iets voor bedrijven die kwaliteit hoog in het vaandel 

hebben staan en die willen aantonen dat ze altijd 

kwaliteit kunnen leveren. Door lid te zijn van de VTR 

en door de regelmatige audits om het certificaat te be-

houden voeg je de daad bij het woord. Je laat zien dat 

je constant aan de kwaliteitseisen voldoet. We hebben 

er veel voordeel van, zeker sinds de opkomst van het in-

ternet. Klanten die kwaliteit waarderen, zijn daar bewust 

naar op zoek. Bij de leden van de VTR weten ze dat 

de kwaliteit is gewaarborgd.” Leuk historisch detail: de 

vader van Eric, Jan Hoffman nam destijds samen met 

collega-aannemer Sander Kneppers het initiatief tot de 

uitvoeringsrichtlijn voor Historisch Timmerwerk. De url 

zag in augustus 2003 het licht en twee maanden later 

werd de Vereniging Timmerwerk Restauratie opgericht.

toe, dat gaat over kwaliteitsborging, maar ook over het 
restauratieonderwijs voor voldoende goed opgeleide 
timmerlieden om ons erfgoed in de toekomst goed te 
kunnen behouden.”

Hoe kijk je terug op het certificeringstraject? 
“Het was een leuke en leerzame periode. Het kost uiteraard 
tijd. Wij deden het ‘ernaast’ en door corona konden audits 
soms niet doorgaan. Daardoor heeft het wat langer geduurd 
dan normaliter. Achteraf bezien denk ik dat we met een 
goede planning het traject vlotter hadden kunnen doorlo-
pen. Mijn tip is dan ook: maak er bewust tijd voor vrij.” 

Interesse?
Wilt u meer weten over het certificeringsproces en het lidmaatschap 
van de VTR? U kunt contact opnemen via: info@timmerwerk 
restauratie.nl.
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