
 

NIEUWSBRIEF OMGEVING – JUNI 2020 

Deze nieuwsbrief ontvangt u vanuit Bouwcombinatie Scholtens-Toekomst VOF. Wij zijn het projectteam dat het project ‘De Meester 

van Haarlem’ de komende tweeënhalf jaar mag realiseren.  

Planning werkzaamheden 

- De afgelopen week hebben we het terrein voor de nieuwbouw vlak gemaakt. Dit t.b.v. de machines die de keerwanden moeten 

realiseren. Deze keerwanden zijn nodig om uiteindelijk de parkeergarage te kunnen verwezenlijken. De keerwanden worden met 

cement in de grond gevormd. Het is een trillingsarm systeem.  Deze werkzaamheden starten in week 26. In deze week moeten we 9 

parkeerplaatsen innemen aan de Begastraat. Deze hebben we echt nodig voor het opslag van materiaal voor materieel. 

- In week 26 gaan we ook starten met het heiwerk in de oude school. Deze palen zijn nodig om de nieuwe verdiepingsvloeren in de 

huidige lokalen te dragen. Het heiwerk duurt ongeveer twee weken. We verwachten ook van deze heiwerkzaamheden dat ze niet 

veel overlast zullen veroorzaken, het zijn pulspalen die vrijwel trilling arm aangebracht worden. 

- Op dit moment wordt in de school in de bouwdelen E en F (de vleugel aan de Begastraat) nog gesloopt. Door deze 

werkzaamheden komen er veel geheimen naar boven in het gebouw. Door de jaren heen is er veel verbouwd. Er zijn lokalen 

samengevoegd tot één groot lokaal en ook juist kleiner gemaakt met een tussenwand. Verder zijn op plaatsen de houten vloeren 

gewijzigd en nieuwe betonvloeren in allerlei soorten aangebracht. 

- Zoals u gemerkt heeft is het dak van bouwdeel B (vleugel aan de Meester Cornelisstraat) gesloopt. Momenteel treffen we de 

voorbereidingen voor het nieuwe dak. De eerste spanten verwachten we in week 27, waarna de verdiepingsvloeren, de binnen 

gevel en vervolgens de dakplaten worden gelegd. Op de dakplaten komen vervolgens de nieuwe dakkappellen. 

- Op de steiger langs de gevel van de Meester Cornelisstraat worden de bestaande goten en metselwerk hersteld. 

Zodra het metselwerk weer hersteld is wordt de gevel met stoom gereinigd. Daarna kan de voeger aan de slag. Voordat de steiger 

kan zakken worden ook de balkons aangebracht en de nieuwe kozijnen. Tegen die tijd ontvangt u wederom een nieuwsbrief. 

Opname woningen 

Als u de woning wel heeft laten opnemen maar geen opnamerapport heeft gehad, laat het ons dan nog even weten. 

Er zijn een beperkt aantal bewoners die schade hebben gemeld aan hun woning. We laten deze schade door een deskundig bedrijf 

beoordelen. Daarna zullen we passende maatregelen nemen. Daar waar schade aantoonbaar veroorzaakt is door de 

sloopwerkzaamheden wordt dit gemeld bij onze verzekering. 

Op de bouwplaats 

Op de bouw treffen we alle mogelijke maatregelen om de kans op coronabesmetting zo klein mogelijk te maken. Na een bezoek van 

de arbeidsinspectie bleek dat we een voorbeeld werk zijn op dit gebied.  

Momenteel hebben we doorlopend een verkeersregelaar op het werk. Als er transporten zijn, regelt hij dat het allemaal goed 

verloopt en dat het verkeer door kan gaan. 

We begrijpen dat de parkeerdruk in de buurt groot is. Daarom komen wij met zoveel mogelijk werknemers op de fiets naar de 

bouwplaats. Onze auto’s staan geparkeerd bij de ijsbaan. 

Met vriendelijke groet, 

Het projectteam  

Bouwcombinatie Scholtens-Toekomst VOF 

Telefoonnummer spoedeisende zaken 0229 - 281 800 

Mailadres voor omwonenden: omgeving@scholtenstoekomst.nl  
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BIJLAGE I - NIEUWSBRIEF MAART 2020 

Hieronder de tekening met de bouwdelen. 

Bouwdeel  A  Parkeergarage voorbereidingen voor de machine om de grond kerende wanden aan te 

brengen. 

Bouwdeel B   Het dak is gesloopt we treffen voorbereidingen voor de nieuwe kap.  

Goten herstellen 

Gevelherstelwerk wordt uitgevoerd. 

Bouwdeel C  Gevelherstelwerk en goten herstellen 

Bouwdeel E en F Interne sloop wand wanden en plafonds en afwerkvloeren 
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Onze fietsen geparkeerd bij de ijsbaan    Kap en bebouwing gesloopt 

    

Slopen moet zorgvuldig gebeuren    Het afval wordt gescheiden 

met behoud van de monumentale waarde 
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