
  

 

Nieuwsbrief oktober 2021 
 

 

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. Tevens leest u in deze nieuwsbrief een kort verslag van de 

succesvolle openstelling van 25 september en vindt u een uniek inkijkje in het 

oude bonte kleurenpalet van de school.   

 

  

 

Planning 
Bouwdeel B 

Zoals u wellicht al heeft gezien, zijn de balkonhekken gemonteerd en is de 

gevel daarmee mooi afgewerkt. 

Binnen zijn de eerste drie keukens gemonteerd. In de woningen zijn ook de 

stalen trappen naar de entresolvloeren geplaatst samen met de hekwerken op 

de entresolvloeren. 

Omdat de afbouw van deze woningen bijna gereed is, wordt het verhuurkantoor 

en de modelwoningen ingericht. 

 

In de gangen wordt vanaf volgende week het monumentale tegelwerk hersteld. 

De oude gewelven onder het plafond zijn reeds helemaal hersteld en moeten 

alleen nog geschilderd worden. In de volgende nieuwsbrief laten we graag zien 

hoe de herstelde gangen eruit zien. 

  



 

Binnenkort wordt de riolering aangesloten voor dit bouwdeel. Daartoe zal de 

Brakenburghstraat deels en kortstondig worden opengemaakt.  

 

  

 

Bouwdeel C 

Ook in deze woningen zijn de stalen trappen naar de entresolvloeren 

gemonteerd, inclusief de hekwerken op de entresolvloeren. De behanger is 

gestart en werkzaamheden voor de afmontage zijn bezig. 

In de gangen zijn de gewelven onder de plafonds weer helemaal hersteld. 

 

In dit bouwdeel zitten drie monumentale themakamers. Deze worden 

momenteel gerestaureerd. De gestukadoorde plafonds met ornamenten 

worden in deze ruimtes weer hersteld, evenals de originele houten 

lambriseringen.  

 



  

 

Bouwdeel D 

In dit bouwdeel worden installaties aangebracht en de wanden gestukadoord. 

Daarnaast is de vloerverwarming gelegd. Op de gemeenschappelijke gang, 

voorheen van de school en straks voor de woningen, wordt nog hard gewerkt 

aan de restauratie van de originele vloeren en plafonds. 

  

Bouwdeel E 

In dit bouwdeel worden de wanden en plafonds met isolatie, dichtgemaakt. 

  

Bouwdeel F 

In dit bouwdeel zijn we nog vooral bezig met de ruwe afbouw, de 

binnenwanden en de installaties. De gevelkozijnen en de aluminium puien zijn 

inmiddels geplaatst.  

 



  

 

Bouwdeel G 

De entresolvloeren worden in dit bouwdeel volgende week aangebracht. 

Daarna worden de binnenwanden geplaatst. 

Er wordt ook een nieuw trappenhuis gemaakt. 

  

Bouwdeel H en I 

De bouw van de eerste betonnen wanden van de nieuwbouw van bouwdeel H, 

wordt in week 46 gestart. 

Vanaf week 45 starten we met de betonwanden van de nieuwbouwwoningen 

op de begane grond van bouwdeel I.  

 



  

 

Parkeergarage 

Het eerste deel van het dek van de parkeergarage wordt in week 44 gestort. De 

storten zullen plaatsvinden tot en met week 47. Er zijn geen nachtelijke storten 

meer nodig. Wel zullen de storten vroeg beginnen en wat langer doorgaan. 

 

In de technische ruimte van de parkeergarage op de keldervloer worden op dit 

moment ook werkzaamheden uitgevoerd om de kelder klaar te maken voor de 

auto’s van de toekomstige bewoners.  

 

 

Buitengebied 

Binnenhof 

Eind november starten we met de nieuwe tuininrichting van het binnenhof aan 

de Verspronckweg. Er is een nieuw ontwerp gemaakt, waardoor het een 

parkachtige omgeving wordt. 

 

We beginnen met de bestrating/verharding en het planten van bomen. Daarna 



 

plaatsen we nieuwe tuinverlichting en wordt er beplanting en gras aangelegd. 

De aanvoerroute vanaf de Verspronckweg voor bouwmaterialen vervalt 

daarmee. Er wordt via deze route alleen nog materiaal aangevoerd voor de 

tuinaanleg.  

 

  

 

Meester Cornelisstraat 

Achter de tuinmuur beginnen we binnenkort met het aanleggen van de 

stadstuinen van de woningen op de begane grond langs de Meester 

Cornelisstraat. 

Nadat de riolering in week 47 is aangesloten, kunnen we het openbaar terrein 

weer vrijgeven. Hierdoor komen er weer parkeerplaatsen vrij. 

  

WKO  

De twee bronnen voor de Warmte Koude Opslag zijn inmiddels geboord. Met 

deze bronnen kunnen we in de winter warm water oppompen waarmee we de 

woningen verwarmen en van warm water voorzien. In de zomer koelt het 

systeem de woningen en pompt het warm water de grond in. De woningen zijn 

door dit systeem geheel gasvrij. Hierdoor hebben de bewoners straks geen last 

van de stijgende gasprijzen en zijn de woningen voorbereid op de toekomst.  

 



 

 

Succesvolle openstelling 

De openstelling van de verbouwing van De Meester van Haarlem op zaterdag 

25 september was een groot succes. Er waren veel oud-docenten en oud-

leerlingen aanwezig, evenals potentiële huurders. Het bouwteam vond het erg 

leuk om ook u als omwonenden te ontmoeten en verder te informeren over het 

bouwproject. Wij danken u voor uw komst.  

 

  

 

 

Verhuur  

BouwInvest is begonnen met de verhuurcampagne van De Meester van 

Haarlem. 

Via de website www.hurenindemeester.nl vindt u informatie over het project en 

de verhuur. Sinds vorige maand zijn de plattegronden en huurprijzen van Fase 

1 bekend. Deze kunt u ook op de website terugvinden.  

 

https://scholtenstoekomst.us2.list-manage.com/track/click?u=935573f91c42de835d3fd2928&id=dffa9d262a&e=43b685be32
https://scholtenstoekomst.us2.list-manage.com/track/click?u=935573f91c42de835d3fd2928&id=c06efd94b7&e=43b685be32
https://scholtenstoekomst.us2.list-manage.com/track/click?u=935573f91c42de835d3fd2928&id=7967b82f4f&e=43b685be32


  

 

 

Foto-impressie 
Hieronder ziet u een compilatie van het oude bonte kleurenpalet van de school. 

Nu nog even te zien, straks weer verscholen achter de geïsoleerde en gestucte 

wanden.  

 

 

  



 

  

 

 

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. 
 

  

   

 


