
  

 

Nieuwsbrief september 2022 
 

 

Deze nieuwsbrief ontvangt u vanuit Bouwcombinatie Scholtens-Toekomst VOF, het projectteam dat de 

bouw van ‘De Meester van Haarlem’ mag realiseren. 
    

 

Wij brengen u graag weer op de hoogte van de komende werkzaamheden. U 

leest in deze nieuwsbrief over de voortgang van de nieuwbouw en de 

vorderende restauratie van de oude school. 

 

  

 

Planning 
Bouwdeel A, B, C, D en E 

Deze bouwdelen zijn inmiddels voor het grootste deel opgeleverd en in gebruik 



 

genomen door de nieuwe bewoners. 

 

Bouwdeel F 

Dit bouwdeel wordt klaargemaakt voor oplevering. We zijn nog bezig met de 

fijne afbouw, zoals het plaatsen van keukens en het betegelen van de 

badkamers en toiletten.  

 

 

  

 

Bouwdeel G 

In de woningen zijn we bezig met de afbouw. Alle wanden zijn dichtgemaakt en 

klaar voor de schilders en behangers. 

 

In de bestaande kelder van dit bouwdeel wordt een fietsenstalling voor de 

bewoners gerealiseerd. Deze wordt nu afgebouwd en zal bereikbaar zijn vanaf 

het bestaande bordes aan de Brakenburghstraat. 

 

Aan de Brakenburghstraat vindt nu ook het laden en lossen van 

bouwmaterialen plaats. Dit levert soms lastige verkeerssituaties op. Wij 

proberen de route zoveel mogelijk vrij te houden en de doorloop van het 

verkeer niet te verhinderen. Soms is dat lastig, omdat dit nog de enige locatie is 

waar wij kunnen laden en lossen.  

 



 

 

 

 

Bouwdeel H nieuwbouw 

Aan de buitenkant zijn we bezig met het metselwerk van de gevel. Binnen de 

woningen plaatsen we op het moment de binnenwanden en zijn we bezig met 

de ruwe afbouw. 

  

Bouwdeel I nieuwbouw 

In dit bouwdeel is het metselwerk klaar en zijn de kozijnen geplaatst. Aan de 

binnenkant worden de woningen afgebouwd.  

 

 

  



 

Algemeen  

• De bouwketen die zijn geplaatst op de hoek van de Mr. Cornelisstraat en 

de Brakenburghstraat, blijven staan totdat bouwdeel H gereed is rond 

medio maart 2023. 

• De vaste gele torenkraan die lang op de bouwplaats heeft gestaan, is 

afgevoerd. Omdat er nog enige hijsbewegingen nodig zijn, is er een 

mobile kraan geplaatst in de Brakenburgstraat. Zolang er ruimte is en de 

situatie het toelaat, plaatsten we deze bij bouwdeel G zover als mogelijk 

tegen het gebouw aan. Hierdoor kan het verkeer doorgang vinden. 

Af en toe zullen we de kraan tegen bouwdeel H moeten plaatsen. Dan 

kan het verkeer er even niet langs. Mensen die vanuit de uitrit aan de 

overzijde rijden, zullen dan rechts af moeten slaan. 

• Omdat de bouwactiviteiten alleen nog plaatsvinden in bouwdeel F, G, H 

en I, hebben we ruimte nodig in de Brakenburghstaat. We verzoeken 

iedereen dan ook vriendelijk om de parkeerverboden goed na te leven. 

 

  

Acties op klachten uit de buurt  



 

• We zien dat het parkeren van (nieuwe) onderaannemers rond de bouw 

weer toeneemt. We gaan hier weer strenger op controleren. 

• Ook gaan we zorgen dat er voor de fietsen van het bouwpersoneel plek 

wordt vrijgemaakt op de bouw, zodat deze de omgeving zo min mogelijk 

verstoren. 

• Tevens hebben we onze onderaannemers weer gevraagd om zich aan 

de afspraak te houden om niet voor 7:00 uur hinderend geluid te 

produceren. 

 

  

 

 

Wij maken in onze communicatie gebruik van de term ‘bouwdelen’. Deze bouwdelen zijn terug te vinden 

op onderstaande plattegrond. Hierop kunt u zien welk bouwdeel voor u van toepassing is. 
 



  

   

 


