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“Het trekt weer aan”
Dat er in Nederland weer wordt gebouwd, merkt ook Pieter Dragt
van Loonbedrijf Bijker uit Nijeveen, hoewel het nog niet zo druk
is als voor de crisis. “Dat roepen ze wel op de tv, maar in dit werk
is het nog lang niet zover. Het trekt echter wel duidelijk aan. We
krijgen nu overal vragen voor kleine klussen met het uitgraven van
bouwputten en het afwerken van terreinen. Dat is veel meer dan in
de afgelopen jaren.”
Eén van de klussen die hij nu heeft, is het grondwerk rond een
klein nieuwbouwproject in Meppel. Daar doet hij in opdracht van
aannemer Koopman al het grondwerk, inclusief de aanvoer van
zand en gebroken puin voor de toegangsweg. Rond de nieuwbouw
verzorgt hij het uitgraven van de fundering, het aanleggen van het
riool en al het andere leidingwerk en tot slot het weer aanvullen
als de fundering er ligt. Voor deze klus was hij de afgelopen maand
met een man of drie in Meppel aan het werk. “Dat is nu klaar, maar
straks als de bouw weer verder is, komt er nog genoeg werk bij. Dan
moeten we de tuin aanvullen, het straatwerk aanbrengen en alles
netjes opleveren.”
Dragt doet regelmatig dit soort klussen in een flink gebied
rond zijn bedrijf, met onder andere ook nog een tweede klus in
Meppel. “We werken ook vast voor KWS en een aantal collegacumelaondernemers, zoals Oosterveld en De Waard. Daar rijden we
vast met twee auto’s voor.”
Daarnaast neemt hij zelf overal kleinere klussen aan. Bijna altijd werkt
hij daarbij op urenbasis. “Dat is in dit soort werk het mooiste. Dan
heb je altijd een goed rendement”, stelt hij vast. De prijzen daarvoor
zijn volgens hem voldoende. “Ik ga niet voor niets aan de draai. Dat
doen anderen misschien, maar wij niet. Dan blijven we wel thuis”,
aldus Dragt. Nodig is dat volgens hem niet, want zijn opdrachtgevers
betalen wat hij nodig heeft.
De aantrekkende bouw en veel werk vanuit de landbouw maken dat
Dragt nu al ziet aankomen dat hij een goed jaar gaat draaien. “Vorig
jaar was al super, maar dit jaar is nog beter. Hoewel hij deze periode
gemakkelijk iedereen in de landbouw aan het werk kan zetten, doet
hij dat niet. “Mijn vaste klanten moeten van me op aan kunnen”,
zegt hij daarover. Wel huurt hij naast zijn negen vaste medewerkers
standaard ook twee of drie vaste zzp’ers in. Met extra mensen in
perioden als deze, wanneer de maïs rijp is en de boeren ook graag
het gras van het land willen.
In deze periode is hij blij dat het kleine werk zich nog wat laat
plannen, want met 300 hectare maïs en nog 120 hectare gras in de
boeken is het nog aanpoten. “En daar zal nog vast wel wat bij komen.
Dus deze tijd zijn alle mensen en al het spul wel weg.”
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