
  

 

Nieuwsbrief december 2020 
Deze nieuwsbrief ontvangt u vanuit Bouwcombinatie Scholtens-Toekomst VOF, het projectteam dat het project 

‘De Meester van Haarlem’ mag realiseren. 

   

    

 

- Allereerst willen wij u alvast fijne feestdagen wensen en een gezond 2021! -   

 

In deze nieuwsbrief vindt u de planning van de werkzaamheden voor de komende weken en 

leest u meer informatie over werkzaamheden rondom het bijzondere project 'De Meester van 

Haarlem'.  

 

  

  

 

Planning 



 

Week 48  

• Er wordt deze week weer zand afgevoerd vanuit de kuip waar de parkeergarage komt. 

Het afvoeren van het zand gaat voornamelijk via de Meester Cornelisstraat. Het 

afvoeren van het zand duurt ongeveer 3 weken. 

• Aan de voorkant van bouwdeel E worden de steigers opgebouwd om te beginnen met 

de renovatie van de buitenkant. 

• De sluizen in de Meester Cornelisstraat houden we in een kleine maat aan, vanwege 

de aanvoer van afbouwmaterialen. 

• De steigers bij bouwdeel B en C gaan zakken. Na de kerst zijn deze helemaal weg en 

is de gerenoveerde gevel te zien. 

• We starten deze week ook met het aanvoeren van afbouwmaterialen bij bouwdeel B. 

Week 51  

• Er wordt vanaf deze week begonnen met het aanleveren van stalen buizen voor het 

tweede stempelraam van de kuip. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. 

Week 52 en 53  

• Vanaf 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021 liggen de werkzaamheden stil. We 

starten de werkzaamheden weer in de eerste week van 2021 op 4 januari. 

Week 1 2021  

• 4 januari beginnen we met hakwerkzaamheden aan de gevel aan de kant van de 

Begastraat. Vanaf deze week komt er een sluis in de Begastraat voor het aanleveren 

van materialen. Hiervoor zullen er een aantal parkeerplaatsen worden gebruikt. De 

bebording hiervoor zal twee weken van tevoren worden neergezet. 

Week 2 2021  

• Vanaf 11 januari beginnen we met de sloop van de kap bij bouwdeel E. 

 



 

  

 

Verder op de bouw 

• Het metselwerk aan de tuinmuur van de Meester Cornelisstraat is klaar. De originele 

hekwerken van de tuinmuur worden momenteel in een smederij gerestaureerd. 

• In de komende periode worden er rondom de bouwplaats mooie hekdoeken geplaatst. 

Deze hekdoeken zullen een tijdslijn weergeven waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

selectie historische foto’s van de school. 

• Er komt een vernieuwde website aan van de Meester van Haarlem waar u 

de voortgang kunt volgen van de bouw. Daarnaast komt hier meer informatie voor 

toekomstige huurders. Hierover later meer. 

• Bij de bouw van de Meester van Haarlem is er een samenwerking met de leerlingen 

van praktijkschool De Schakel. Op deze school volgen leerlingen vakken die vroeger in 

het gebouw van de Meester van Haarlem werden gegeven. De leerlingen kijken mee 

met de werkzaamheden op de bouw om hier van te leren. Wij vinden het erg leuk om 

onze kennis te delen met deze toekomstige bouwers. 

 

 

  



 

 

Dank u wel! 

Wij willen u graag bedanken voor uw medewerking wat betreft het parkeren tijdens het plaatsen 

van de torenkraan. Er stond geen enkele auto, waardoor de kraan moeiteloos geplaatst kon 

worden. 

 

Zo nu en dan zullen er parkeerverboden van toepassing zijn. Dit zal met name in de nabijheid 

van het kruispunt Begastraat-Brakenburgstraat zijn in verband met de lengte van het transport. 

De bebording wordt altijd ruim van tevoren opgesteld, zodat u niet voor verassingen komt te 

staan. 

 

 

 

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.  

 



  

   

  

 
   

 


