
 

 

 

2e NIEUWSBRIEF OMGEVING – AUGUSTUS 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 weken zijn we bezig geweest met het aanbrengen van de trekpalen, deze werkzaamheden ronden we volgende 

week af. Het materieel, stelling en silo’s worden 7 september afgevoerd. Voor deze transporten zullen we de Begastraat tijdelijk 

afsluiten. Uiteraard wordt dit goed aangeven met borden. 

Daarmee komt voorlopig een eind aan de heiwerkzaamheden. 

 

- Vanaf week 38 zullen er grond transporten gaan plaatsvinden omdat we het niveau in de bouwput (ten behoeve van de 

parkeergarage) de eerste 1,5 m1 gaan verlagen. 

Vanaf het verlaagde niveau wordt vanaf week 40 het heiwerk aangevangen van de overige (druk)palen. 

Dit is overigens  een trilling arm systeem, waar je naar verwachting weinig overlast van zal ondervinden. 

Na het aanbrengen van de drukpalen (5 weken werk) worden de keten aan de Begastraat afgevoerd. 

Van dit niveau wordt straks ook het eerste stempelraam aangebracht. Dit zorgt ervoor dat de keerwanden op hun plek blijven ook 

na de ontgraving.. 

 

- De komende weken ronde we de dakgevelwerkzaamheden af voor bouwdeel B aan de Meester Cornelisstraat. 

Zodra daar de hijswerkzaamheden achter de rug zijn zullen we de sluis versmallen. 

De staalconstructie voor de kap van bouwdeel C  (tweede helft Meester Cornelisstraat) zal in week 39 worden gemonteerd.  

Over de details berichten wij je later.  

Opname woningen 

We hebben als gevolg van de sloop van de gebouwen enige schademeldingen gehad.  

De betreffende bewoners zijn inmiddels bezocht of de afspraken zijn gemaakt. In verband met de vakantieperiode krijgen we pas 

volgende week een complete rapportage van Hanselmans. Zodra die binnen zullen we de betreffend bewoners berichten. 

 

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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