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Trots op de opvolgers

De afspraak met Adri Pronk is in het Pronk Museum, 
dat hij de afgelopen jaren eigenhandig vorm gaf 
op de plaats waar vroeger de houtloods van het 

bouwbedrijf stond. Dat het er is gekomen, is vooral 
toeval, zegt hij. “Wij Pronken zijn van komaf nogal 
gestructureerd en ‘bewaarderig’. Daardoor is veel van 
vroeger nooit weggegooid. En toen kreeg ik op een 
gegeven moment toevallig de administratie van verre 
voorgangers in handen.”

De documentatie ging tot zes generaties terug, naar het 
moment dat het bedrijf nog ‘Kamper’ (drie generaties) en 
‘De Geus’ (een generatie) heette – voordat het in 1939 in 
handen van Adri’s vader Cees Pronk kwam. “De oudste 
documenten die er tussenzaten waren uit 1829”, zegt 
Adri Pronk. “Ik vond dat interessant en ben het verder  
uit gaan spitten. Uiteindelijk heb ik een stamboom 
samengesteld van alle eigenaren en besloot ik een 
museum in te richten dat volledig betrekking had  
op de geschiedenis van ons bedrijf.”

Hij oefende nooit maar een seconde druk op ze uit. En desondanks volgden zijn drie zonen Glenn, Chris en Bert 

allemaal zijn spoor. Anno 2015 is Adri Pronk trots op de manier waarop zij Pronk Bouw sinds zijn terugtreden 

11 jaar geleden hebben uitgebouwd en door de crisis hebben geloodst. “De manier waarop de jongens het 

doen waardeer ik enorm.”

Uniek Oude facturen, eigendomsbewijzen, 
overnamepapieren, inschrijvingsformulieren bij de Kamer 
van Koophandel, bijzondere materialen, kwitanties, 
foto’s, grote en kleine gereedschappen én niet te 
vergeten de omvangrijke collectie trotseerloodjes die in 
de loop zijn verzameld: alles is te zien in het museum,  
dat alléén spullen herbergt uit het bedrijf. “Dat maakt 
het wel uniek”, zegt Adri Pronk. “Er komen hier wel  
eens mensen aan de deur die oude gereedschappen 
aanbieden, maar daar bedank ik altijd vriendelijk voor. 
Dit is een museum over het eigen bedrijf.”

Desondanks vertelt het Pronk Museum een veel groter 
verhaal dan dat van de bouwonderneming alleen.  
De administratie uit de vroege jaren zegt veel over de 
manier van zakendoen in de negentiende en het begin 
van de twintigste eeuw. En de oude gereedschappen  
en vervoermiddelen vertellen hun eigen verhaal over  
de arbeidsomstandigheden zoals die ooit in de bouw 
waren.

Trots Het museum opende november 2013 ‘officieel’ 
de deuren. Voor de zoons van Adri was dat ook 
een markeerpunt, vertelt Glenn Pronk. “Als je door 
dit museum loopt, dan zie en proef je de historie 
waarop Bert, Chris en ik momenteel voortbouwen. 
Het vervult ons denk ik allemaal met trots dat we de 
koers kunnen bepalen van een bedrijf met zo’n rijke 
geschiedenis. En we kijken natuurlijk hoofdzakelijk 
vooruit, maar altijd met respect voor het verleden.”

Trots is Adri Pronk ook – en dan met name op zijn zoons, 
zegt hij. “De afgelopen 12 jaar is het bedrijf twee keer zo 
groot geworden. En ook deze periode – waarin de bouw 
hele barre tijden doormaakt - hebben ze op een hele 
knappe manier het hoofd boven water gehouden, 
zonder mensen te hoeven ontslaan. Ik heb daar 
ongelooflijk veel waardering voor. Ik had me geen betere 
opvolgers kunnen wensen.”

Adri Pronk met een oud profielschaafje: “Hiermee heb ik 
vroeger kilometers geschaafd.”
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Huis aan huis in Oudesluis

In Oudesluis heeft Pronk de afgelopen maanden de helft van een twee-onder-een-kapwoning gesloopt en 

opnieuw opgebouwd. De oplevering is rond het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief.

De constructie van de nieuwe woning is geheel in  
de eigen werkplaats van Pronk geprefabriceerd, 
waarbij de grootste uitdaging was exact aan te 

sluiten op het bestaande huis van de buren.  
Goed meetwerk vormde hier de basis. Vervolgens werd 
het geheel bij dochteronderneming Wildeboer Bouw 
uitgetekend in het BIM 3D-tekenprogramma.

Door de constructiekeuze van architect Hans van den 
Berg Bouwtechniek en door de strakke planning kon  
het huis in minder dan 2,5 maanden worden afgebouwd. 

Isolatiespecialist Pronk helpt bij verduurzamen woning

Veel warmte verdwijnt door slecht geïsoleerde daken  
en gevels. Investeren hierin verdient zich vaak al binnen  
vijf jaar terug, afhankelijk van het stookgedrag en het  
aantal bewoners. Pronk Bouw helpt graag bij het bekijken 
van de mogelijkheden. Interesse? Neem dan contact met 
ons op.

De nieuwe woning voldoet 
aan alle huidige eisen op  
het gebied van isolatie en 
wooncomfort.

 

Pronk Bouw is als Erkend Isover Isolatie partner en als 

Rockwool-gecertificeerd partner een betrouwbare 

partij voor het verbeteren van het energielabel van 

woningen. Sinds begin dit jaar is een dergelijk label 

verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning. 

Woningeigenaren hebben een voorlopig label 

toegewezen gekregen of krijgen dat binnenkort.

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een 
huis is. En met de huidige, hoge energieprijzen is 
het voor een koper of huurder steeds interessanter 

te weten welk label een woning heeft. Een huis kan vallen 
in energieklasse A tot en met G: een woning in klasse A 
gebruikt aanzienlijk minder energie voor verwarming en 
koeling dan een huis in klasse G. Zeer energiezuinige 
huizen vallen in de klassen A+ of A++. Hierbij wordt 
gekeken naar de mate van isolatie van dak, muren, ramen 
en vloeren en naar het energieverbruik van de installaties 
voor verwarming, warm water en ventilatie.  
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Het was uiteindelijk kantje boord met de oplevering 
van Snuffie: op 30 september was het voor de eerste 
keer open, op 29 september was de oplevering.  

De reden: vooral vertraging doordat de vloer niet wilde 
drogen. “Er bleef maar vocht in zitten”, zegt projectleider 
Erik Terpstra van Pronk. “We hebben uiteindelijk zoveel 
mogelijk bouwdrogers en ventilatoren neergezet om  
het droog te krijgen. Want de deadline stond.”

Dat had alles te maken met de beëindigde huurcontracten 
per 1 oktober op de andere locatie, zegt Ienke de Koning. 
“Het was wel even spannend zo, die laatste fase.  
We konden niet terug. Op de oude locatie moesten  
we eruit en hier moesten we erin. Uiteindelijk 
kon een paar dagen voor de echte opening de 
vloerbedekking worden gelegd. Gelukkig net op tijd.”

Snuffie heeft 24 kindplaatsen, verspreid over twee 
groepen. Het is daarmee kleiner geworden dan in  
eerste instantie de gedachte was, zegt Ienke de Koning: 
“Er is in kinderopvangland natuurlijk enorm veel aan 
de hand. De kinderdagverblijven hebben landelijk last 
van de crisis en wij zijn daarop geen uitzondering. 
Maar bij de nieuwbouw hebben we wel geanticipeerd 
op de toekomst. Het gebouw is geprepareerd voor 
een dakopbouw. De fundering is daarop berekend.”

Goedkoopste Pronk haalde de opdracht binnen via 
een onderhandse aanbesteding, waarover architect 
Paul Breddels in Heerhugowaard als ontwerper 
van het gebouw de regie voerde. “De financiële 
component was keihard”, zegt Ienke de Koning. 
“We zouden met de goedkoopste aannemer in zee 
gaan. Daarnaast hadden we voorkeur voor een lokaal 
bedrijf. Bij Pronk kwamen die twee dingen samen.”

De bouw van het kinderdagverblijf verliep soepel.  
Maar de nieuwbouw sluit aan bij het grotere complex 
Hoge Ven, met daarin behalve SKH (met een 
peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) twee 
basisscholen, de GGD, de EHBO en de Speel-o-theek. 
“De bouw daarvan was al een heel eind op streek toen 
wij nog een keer aan de slag moesten”, zegt Erik Terpstra. 
“Dat betekende dat er tijdens het werk veel moest 
worden afgestemd, meer dan gebruikelijk, bijvoorbeeld 
over de infrastructuur rond de gebouwen. Dat verliep al 
met al in prima sfeer, ook al waren er voortdurend 
partijen die water bij de wijn moesten doen.”

Speels Het kinderdagverblijf werd binnen zes maanden 
gebouwd. Het eindresultaat is een speels gebouw, met 
aan de binnenzijde grotendeels houtskelet (en een deel 
kalkzandsteen muur) en aan de buitenzijde afwisselend 
een open gevelhoutsysteem (Western Red Cedar, 
waardoor er geen schilderonderhoud is), een gelijmde 
Trespa-afwerking en stootvoegloos metselwerk.  
De houtskelet-onderdelen zijn door Pronk zelf 
uitgetekend en in de eigen werkplaats geproduceerd.

Door die gevelvariatie en de ‘springvorm’ is het in 
combinatie met de andere nieuwbouw een opvallend 
gebouw geworden. “We hebben vlak voor aanvang 
van en zelfs tijdens de bouw nog moeten besparen 
doordat de budgetten naar beneden werden bijgesteld”, 
zegt Ienke de Koning. “Pronk heeft ons daar goed bij 
geholpen, bijvoorbeeld 
door ons te adviseren in 
de keus voor goedkopere 
materialen.  
Gelukkig maken die 
aanpassingen voor het 
eindresultaat niets uit. 
We zijn geweldig blij in 
ons nieuwe gebouw.”

Pronk bouwt nieuw kinderdagverblijf

In opdracht van de Stichting Kinderopvang Harenkarspel (SKH) realiseerde Pronk Bouw in Warmenhuizen dit jaar 

een nieuw kinderdagverblijf: Snuffie. Op 1 oktober werd het in gebruik genomen. Directeur Ienke de Koning is 

vol lof: “Ik vond het heel plezierig samenwerken.”

Blij met Snuffie
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Bijzondere restauratie Oude Ursula Kerk Warmenhuizen

Voorjaar 2014 leverde Pronk de gerestaureerde zerkenvloer in de Oude Ursulakerk te Warmenhuizen op.  

De bijzondere restauratie was noodzakelijk om de toegankelijkheid van de kerk te verbeteren. De bestaande vloer 

was hier en daar flink verzakt en vele zerken waren gebroken. 

Voordat de restauratie van start ging, werden alle 
zerken genummerd, geïnventariseerd en in drie 
fases uitgenomen. Daarna werden alle kapotte 

zerken gerestaureerd met lijm, door wapening aan te 
brengen en door breukvlakken en scheuren in te wassen 
met fijn zilverzand, cement en zwartsel.

Na het verwijderen van de zerken werd de bestaande 
fundatie (zand/grond) tot 45 centimeter diepte ontgraven, 
uitgezogen en afgevoerd. Dat maakte de weg vrij voor de 
archeologen om de ondergrond in kaart te brengen en 
bodemvondsten te onderzoeken en veilig te stellen. 

werden in 4 centimeter specie gelegd en de dunne 
zerken van 4 centimeter in 18 centimeter specie.  
Bij het terugplaatsen van de historische zerken met 
opschrift kregen deze – met goedkeuring van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - een andere, 
beter beschermde plek dan waar ze oorspronkelijk 
zaten. De gehele vloer werd daarna ingewassen met 
een bijpassende voegmortel. Het resultaat is prachtig 
geworden: een goed gerestaureerde en functionele 
vloer, waarop de voeten altijd warm blijven.

Vredeskerkje als nieuw

Zandbed Aansluitend werd 
een nieuw gestabiliseerd 
zandbed aangebracht,  
met daar overheen een 
wapeningsmat met vloer-
verwarmingsslangen. 
Tenslotte konden de oude 
zerken opnieuw in de specie 
worden gesteld. De dikke 
zerken van zo’n 18 centimeter 

Pronk Restauratie tekende in 2014 voor groot 

onderhoud aan het dak van het opmerkelijke 

Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Zowel het kerkschip 

als de toren kreeg met de deskundige restaurateurs-

hand van Pronk te maken. Ook kregen beide een 

nieuw rieten dak.

Bij de dakrestauratie werden de oude lagen vervangen 
door een nieuw dik pakket riet. Daarnaast werden 
de gemetselde gevels van de toren en de voorgevel 

van het kerkgebouw gerestaureerd. De schoorsteen 
werd vervangen, het kruisje hersteld en de windvaan 
opnieuw verguld. Ook werd de kerk gebruiksvriendelijker 
gemaakt. Het bestaande toilet werd vervangen en 
daarnaast werd de kerk uitgebreid met een tweede toilet. 
Beide werden aangesloten op het riool. Verder werd de 
luchtverwarming vervangen en het pleisterwerk hersteld.

Aangepakt Behalve het Vredeskerkje heeft Pronk in 
2014 de kerktorens van Eenigenburg en van de Slotkapel 
in Egmond aan den Hoef flink aangepakt.
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Pronk Restauratie brengt blikvanger terug in oude glorie

“Het leek Cape Canaveral wel”

In Westerblokker werkte Pronk Restauratie afgelopen jaar voor het eerst in opdracht van de Stichting Stadsherstel 

Hoorn. Tijdens het herstel van de Sint Michaelskerk bracht het bestuur van de stichting op uitnodiging een bezoek aan 

het bedrijf in Warmenhuizen. “We stonden versteld van de efficiency en het vakmanschap.”

Ze hadden het er al wel eens over gehad, de acht 
bestuurders van de Stichting Stadsherstel. De 
oude Sint Michaelskerk in Westerblokker, een 

voormalige blikvanger, was tot dit jaar een gebouw 
in verval. “Het zag er zwaar verwaarloosd uit”, zegt 
bestuurslid Frans Zwerver. “De kerktoren was er in 
1972 afgehaald en het was net een oude schuur. 
Doodzonde. Het was een doorn in het oog, maar ook 
een gebouw waarover wij de laatste jaren meermalen 
hebben gezegd: moeten we daar niet iets mee?”

Die gelegenheid diende zich aan in 2012. De kerk 
kwam te koop en belandde zo in de handen van de 
stichting, die besloot het gebouw in oude eer en glorie 
te herstellen. “We zijn eerst gaan praten met TPAHGA 
Architecten in Hoorn”, aldus Frans Zwerver. “Vervolgens 
ben ik zelf gaan spitten bij het Westfries Archief. Daar 
vond ik het handgeschreven bestek van de kerktoren, 
zoals architect Molkenboer het bijna twee eeuwen 
geleden had ontworpen. Daarmee konden we exact 
terughalen welke materialen waren gebruikt, hoe de 
toren was gebouwd en hoe hoog de spits was geweest.”

Nuchterheid Op basis van 
de oude documentatie 
reconstrueerde TPAHGA 
Architecten de toren. In de 
tweede helft van 2013 werd 
het werk aanbesteed. “Pronk 
kwam als beste uit de bus. 
We hadden tot dat moment 
nog nooit met het bedrijf 
gewerkt. Mede om die reden 
werden we gaandeweg de 

opbouw van de kerk uitgenodigd om er eens een kijkje te 
nemen. We stonden versteld van de efficiency en het 
vakmanschap. Wát een kennis. En wát een ongelooflijke 
nuchterheid. En bijzonder plezierig in de omgang. Goed 
luisteren, geen kapsones. Het maakt dat het prettig werken 
was.”

Het bouwproces liep als een zonnetje, maar de bouw zélf 
was volgens Frans Zwerver wel heel bijzonder. “Het gebouw 
was 13 meter hoog. Daar bovenop kwam nog eens 13 meter 
toren, die op de grond naast de kerk werd opgebouwd met 
veel prefab componenten die bij Pronk in de werkplaats 
waren gemaakt. Eenmaal in Westerblokker werd de toren 
als een kerstboom opgebouwd. Het leek op een gegeven 
moment Cape Canaveral wel, daar naast die kerk.”

Pronkjuweel De opbouw 
was afgelopen voorjaar. 
Inmiddels staat de kerk al  
weer even in volle glorie.  
“De mensen in het dorp  
zijn er opgetogen van”, zegt 
Frans Zwerver. “Het was een 
oud gebouw en is nu weer 
een pronkjuweel, dat er trots 
bij staat.” De bestemming 
wordt er vermoedelijk 
een van poptempel in het 
lichte muziekgenre. “Een soort Paradiso-Light”, zegt 
Frans Zwerver. “We willen geen massaliteit, geen herrie, 
geen feesten, geen dance. We zijn de vergunningen 
in orde aan het maken en praten met mogelijke 
uitbaters. Duurzame exploitatie staat voorop.”

Als dat rond is, dan komt ook de binnenkant van de 
kerk aan bod. Inmiddels heeft ook de Rooms-Katholieke 
gemeenschap van Westerblokker geïnformeerd naar 
de mogelijkheid weer kerkdiensten in het gebouw 
te mogen houden. “Ik sluit het bijna uit, maar zeg 
nooit nooit”, aldus Frans Zwerver. Volgens hem kan de 
kerktoren er minstens weer twintig jaar tegenaan. 
“Hij is demontabel gebouwd 
en vrij gemakkelijk uit 
zijn voegen te halen”, 
zegt hij. “Over twintig 
jaar maken we hem los 
en zetten we hem zo op 
de grond. Dan kunnen 
we daar alle onderhoud 
doen dat nodig is.”
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Genadekapel Heiloo
krijgt nieuw dak

In april en mei van dit jaar verving Pronk Leidekkers 

het leien dak van de Genadekapel (1909) op het 

terrein van het Onze Lieve Vrouwen ter Nood in 

Heiloo. 

Nieuwe Chinese lei voor 
oud-Hollands badhuis

Een bijzonder en bepaald niet alledaags project: in 

opdracht van hoofdaannemer Topdak verving Pronk 

Leidekkers afgelopen zomer het leien dak van het 

voormalige badhuis aan de Diamantstraat in de 

Amsterdamse Pijp. 

Het badhuis werd geopend in 1926 en was het  
derde in een reeks van cirkelvormige gebouwen  
in Amsterdam. Architect Arend Jan Westerman 

ontwierp het gebouw in de stijl van de Amsterdamse 
School, met een aparte mannen- en vrouwenafdeling. 
Die waren gesitueerd  rond acht stortbaden en twee 
badkuipen. 

Elke buurt had destijds een badhuis, maar eind jaren 
tachtig werd dit badhuis als een van de laatste gesloten. 
Tegenwoordig heeft het een buurtfunctie en wordt het 
ingezet voor culturele doeleinden.

Pronk verving niet alleen de leisteen, maar verbeterde 
ook de dakconstructie. Er werd een speciale isolerende 
folie met schapenwol aangebracht, die de koude buiten 
houdt en de damp naar buiten reguleert. Op het nieuwe 
lattenwerk werd vervolgens 
een Chinese groene lei in 
maasdekking aangebracht. 
De ronde kapellen van het 
gebouw, de ‘Napoleonkapjes’, 
werden opnieuw met lood 
bekleed.

Het oudste kapelletje op het Heilooër 
bedevaartsoord – vermaard om het ‘Mirakel van  
de Runxput’ in 1713 – werd voorzien van nieuwe 

schubleien in rijndekking.

Aanleiding voor de vervanging vormde hardnekkige 
lekkage, die zich niet meer eenvoudig liet verhelpen.  
Bij inspectie bleek de oude leisteen niet in slechte staat, 

maar in het verleden niet 
goed aangebracht. 

De volledige leistenen 
dakbedekking werd 
vervolgens vervroegd 
vervangen. De nieuwe 
leisteen is met 
kopernagels direct op het 
dakbeschot aangebracht.  
Het gehele werk werd in 
zes weken uitgevoerd.
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Dakrestauratie Christoforuskerk Schagen

“De samenwerking was perfect”

Schagenaar en oud-parochiebestuurder Henk Evers 
kijkt met voldoening terug op het project, dat op 
een steenworp van zijn huis werd uitgevoerd en 

waar hij bijna dagelijks wel even een kijkje nam. “Het is 
volgens afspraak, volgens de afgesproken prijs en volgens 
planning verlopen. De communicatie was prima en de 
lijnen waren kort. Ik ben zelf zeer tevreden en dat geldt 
ook voor het parochiebestuur.”

Veiligheid en heldere afspraken, ze zijn het 
onvoorwaardelijke richtsnoer voor Henk Evers.  
“De regels goed volgen is één, maar daarnaast vragen 
zeker grotere restauraties en renovaties aan kerken de 
nodige flexibiliteit van de aannemer. Als de organist 
concertvoorbereidingen moet doen, dan moet het werk 
worden stilgelegd. Hetzelfde geldt bij rouwdiensten en 
uitvaarten. Ook in die zin vond ik de samenwerking met 
Pronk heel soepel verlopen.”

Plezier Het leidekkersbedrijf zelf kijkt eveneens met 
plezier terug op het werk, vertelt Chris Pronk. 

“Ten eerste waren we in deze economisch moeilijke  
tijd natuurlijk ontzettend blij met een dergelijke grote 
opdracht, die ook nog eens dicht bij huis was. Bovendien 
zijn we vereerd dat na de Grote Kerk op de Markt ook  
dit werk ons werd gegund. Technisch was het niet heel 
ingewikkeld, maar het ging wél om grote hoeveelheden 
en in totaal zeventien dakvlakken, waarvan een deel op 
grote hoogte. Er hebben gedurende al die maanden drie 
tot vier van onze mensen fulltime op gezeten.”

Om financiële redenen  werd de aanneemsom in de 
aanloop naar de grootschalige restauratie per dakvlak 
vastgelegd. “Zo konden we het budget scherp bewaken”, 
legt Henk Evers uit. “Doordat je bij zo’n groot werk nog 
wel eens tegen onvoorziene zaken aanloopt, vallen 
dergelijke projecten in de praktijk niet zelden duurder uit 
dan op papier. Dat wilden we koste wat kost voorkomen. 
Op deze manier konden we dat goed borgen.”

Uitstellen En die methode betaalde zich gaandeweg 
ook uit, blijkt uit zijn verhaal. “Toen de steiger eenmaal 
stond, bleken het voegwerk en de stenen aan de 
‘regenkant’ van de kerk in slechtere staat dan we hadden 
gedacht. Binnen de structuur van de afspraken die we 
hadden gemaakt, konden we meer geld beschikbaar 
stellen voor nieuw voegwerk en de renovatie van twee 
lager gelegen dakvlakken uitstellen. Zo kon het werk dat 
echt moest gebeuren, worden afgerond. En voor de 
laatste dakvlakken kunnen we straks bijvoorbeeld 
volstaan met een veel minder hoge steiger. Dat scheelt 
aanmerkelijk in de kosten.”

Mede om die beheersbaar te houden, koos de kerk  
ook voor het gebruik van de Spaanse natuurlei, die  
in maasdekking werd gelegd. Niet de goedkoopste 
oplossing, maar beslist ook niet de duurste, aldus  
Henk Evers. “Binnen de financiële mogelijkheden is 
daarmee een verantwoorde keuze gemaakt”, zegt hij. 
Het gerestaureerde dak kan er nu weer 50 tot 80 jaar 

Onder het toeziend oog van bouwkostendeskundige en bouwdirectievoerder Henk Evers verzorgde  

Pronk Leidekkers tussen januari en november van dit jaar in opdracht van de Rooms-Katholieke parochie  

de dakrestauratie van de ruim 130 jaar oude Christoforuskerk in Schagen. In totaal werden zo’n 50.000 leien 

vervangen. “De samenwerking verliep perfect.”

tegenaan, al wacht  
er aan de kerk zelf  
nog voldoende werk in  
de komende decennia. 
“Het is een 
rijksmonument.  
Daarmee ben je nooit 
uitgerestaureerd”,  
besluit Evers.
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Nieuwe website Pronk Bouw
Na een lange, intensieve en zorgvuldige voorbereiding is in januari de nieuwe website 

van Pronk Bouw en van dochterbedrijf Wildeboer Bouw ‘live’ gegaan. 

Like ons op Facebook!
Pronk Bouw is op Facebook! Afgelopen zomer 

zijn wij gestart met onze eigen pagina, waarop 

wij met regelmaat (kort) verslag doen van de 

verschillende projecten die we gaan opstarten, 

uitvoeren of juist hebben afgerond.

Wie op de hoogte wil blijven van onze 
activiteiten, kan zich er heel eenvoudig van 
verzekeren dat onze berichtjes in de tijdlijn 

verschijnen. Ga naar Facebook en zoek naar Pronk Bouw, 
klik op ‘Vind ik leuk’ en het is voor elkaar. 

Met de eigen pagina’s op Facebook wil Pronk Bouw 
belangstellenden frequenter op de hoogte houden van 
het wel en wee in het bedrijf. “We zien het als 
versterking van onze communicatie”, zegt algemeen 
directeur Glenn Pronk. “We hebben het ‘low profi le’ 
opgestart en de afgelopen maanden voorzichtig verder 
vorm gegeven. Het levert tot nu toe louter positieve 
reacties op. Voor ons is dat de bevestiging dat we goede 
stappen hebben genomen.”

Navigeren is op de nieuwe Pronk-website 
eenvoudiger. Op de homepage is een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen het bouw-, 

restauratie- en leidekkersbedrijf. Daarnaast is via de 
homepage de algemene informatie over het totale 
bouwbedrijf beschikbaar gemaakt, zoals Nieuws’ en 
een korte geschiedenis van het bedrijf.

Onder hun eigen button laten de afzonderlijke Pronk-
bedrijven zien welke projecten zijn opgeleverd en geven 
ze informatie over hun eigen activiteiten. Ook zijn veel 
foto’s van projecten te zien.

Handige weetjes
Gezien de gestaag groeiende stroom aanvragen weten 
veel mensen het vermoedelijk al, maar we vermelden 
het toch nog een keer. Tot 1 juli van dit jaar geldt in de 
bouwsector de 6-procentsregel als het gaat om de btw op 
arbeidsloon. Dat betekent met name voor de particuliere 
klant tot die tijd een belangrijke besparing, die al snel 
fors kan oplopen. Om van de regel gebruik te kunnen 
maken, moet de opdracht voor 1 juli zijn afgerond. 

De regels voor vergunning vrij bouwen zijn sinds 
1 november verruimd. Tot die datum mochten 
achter- en zijgevels zonder vergunning 2,5 meter 
worden uitgebouwd. Dat is verruimd tot 4 meter. 
Woningeigenaren kunnen op www.omgevingsloket.nl 
zelf de precieze mogelijkheden controleren. Niet 
onbelangrijk: de regels in relatie tot de erfoppervlakte 
zijn vaak ingewikkeld. Daarom blijft het inwinnen van 
goed advies belangrijk. Pronk is klanten daarbij graag 
van dienst!

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. Fotografi e: Kees 
Koot (Castricum) en Pronk Bouw. 
Basisvormgeving: Studio Harry Stam 
BNO, Sint Maarten. Opmaak en 
druk: Studio DGNB, Wormerveer.


