
  

 

Nieuwsbrief maart 2022 
 

 

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

bouw van ‘De Meester van Haarlem’ mag realiseren. 
    

 

In deze nieuwsbrief brengen wij u graag weer op de hoogte van de komende 

werkzaamheden, leest u over de voortgang van de nieuwbouw en de 

restauratie van de themakamers. Tevens vindt u onderaan een fotocompilatie 

van verschillende delen van de bouw van De Meester van Haarlem.  

--------------------- 

We staan onze Oekraïense en Poolse werknemers bij die vanwege de oorlog 

terug zijn naar hun geboorteland om mee te vechten of om hun families bij te 

staan.  

 

  

 

Planning 



 

Bouwdeel A - Parkeergarage 

In de parkeergarage worden bergingen gemetseld die gebruikt gaan worden 

door de bewoners. De verlichting brand inmiddels en alle installaties die nodig 

zijn voordat de garage in gebruik wordt genomen, worden afgemaakt. 

 

Binnenkort zullen we een inrit maken voor de toekomstige bewoners om de 

parkeergarage in te komen. Deze garage zal alleen toegankelijk zijn voor 

bevoegden. 

  

Bouwdeel B 

De gangen in dit bouwdeel zijn inmiddels klaar. Ook de grote gerestaureerde 

voordeuren bij de ingang aan de Mr. Cornelisstraat zijn teruggeplaatst. Bij deze 

ingang is ook het oude tegelwerk weer teruggebracht. Te zien op de foto 

hieronder. 

 

De terrassen van de stadstuinen van de benedenwoningen zijn klaar. Ook de 

trappen van de woningen naar deze stadstuinen zijn geplaatst.  

 

 

  

Bouwdeel C 

In dit bouwdeel zijn we bezig met de laatste afwerkingen in de woningen van de 

themakamers. De vloeren worden op de ouderwetse manier teruggebracht en 

de gerestaureerde eikenhouten panelen worden teruggeplaatst in de 

bestuurskamer. Ook het cassette plafond in deze kamer is opnieuw 



 

aangebracht. 

De rest van de woningen zijn zo goed als klaar.  

 

 

  

 

Bouwdeel D 

Dit bouwdeel is steeds verder gevorderd. We zijn nu bezig met de fijne afbouw 

van de woningen, zoals schilderwerk en afmontagewerk. 

 

In de lerarenkamer wordt de vloer gelegd en de eerste terrassen aan de 

achterzijde van dit bouwdeel worden binnenkort op het kelderdek aangelegd.  

 

 

  

 

Bouwdeel E 

In dit bouwdeel zal het kantoor van het projectteam binnenkort weg moeten om 

ruimte te maken voor de fijne afbouw. 

 

Bouwdeel F en G 

In deze bouwdelen wordt nog gewerkt aan de ruwe afbouw van de 

binnenwanden en de plafonds.  

 



  

 

Bouwdeel H nieuwbouw 

Momenteel werken we aan de 2e verdiepingsvloer en worden de wanden op 

deze verdieping voorbereid om te storten. 

 

Bouwdeel I nieuwbouw 

In bouwdeel I zijn we bezig met de wanden op de derde verdiepingsvloer. 

Binnenkort starten we met de betonnen dakvloer. Wanneer deze 

werkzaamheden zijn voldaan, starten we met het metselwerk van de gevels.  

 

  

Binnenhof 

De aanleg van de binnentuin aan de Verspronckweg-zijde is in volle gang. De 

contouren voor het grindpad zijn inmiddels uitgegraven en er is aarde gelegd 

waar gras en beplanting komt. 



 

Omdat dit de entree van het gebouw is, moet het binnenhof gereed zijn voordat 

de eerste woningen kunnen worden opgeleverd.  

 

 

  

 

 

Algemeen 

De website van Bewuste Bouwers is op dit moment niet goed bereikbaar door 

een wisseling van software. Hopelijk wordt dit snel opgelost.  

 

 

 

Foto-impressie 
Hieronder ziet u linksboven de gang in Bouwdeel B die inmiddels helemaal 

gereed is en de oude vloer weer zichtbaar is. Rechtsboven ziet u de grote trap 

in het midden van Bouwdeel D. De restauratie van de ornamenten is gereed en 

de muren worden gladgestreken. Linksonder ziet u één van de twee nieuwe 

liften die zijn geïnstalleerd. Rechtsonder de WKO-installatie die in de kelder is 

aangebracht en de woningen gasvrij zal verwarmen en koelen.   

 

https://scholtenstoekomst.us2.list-manage.com/track/click?u=935573f91c42de835d3fd2928&id=5019c9c124&e=43b685be32


 

 

 

 

  

 

 

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. 
 



  

   

 

 
 


