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Geachte dame, heer, 

 

Middels deze informatiebrief brengen we u graag op de hoogte van de stand van zaken van de werkzaamheden 

in het kader van de nieuwe Brede School in Noordwijk aan Zee. In april zal gestart worden met de werkzaamhe-

den op de locatie. 

 

De nieuwe Brede school is, in opdracht van de Stichting Sophia Scholen, de Gemeente Noordwijk en kinderop-

vang Pinokkio, ontworpen door architectenbureau Topos. De sloop- en bouwwerkzaamheden worden uitge-

voerd door bouwbedrijf R.A. van Leeuwen, in samenwerking met Schulte & Lestraden en Roos & Doorn Electra.  

 

Afbeeldingen: ontwerp van de nieuwe school 

 

Planning 

In april zal gestart worden met de sloopwerkzaamheden van het gedeelte van de huidige school waar de nieuw-

bouw zal komen. Het gedeelte van de huidige school aan de Hoogwakersbosstraat blijft tijdens de bouw in ge-

bruik als tijdelijke huisvesting voor enkele groepen van de school. 

 

Na afronding van de sloop, naar verwachting in mei of juni, zullen de bouwwerkzaamheden starten. 

 

Overlastbeperking 

Bouwwerkzaamheden veroorzaken onvermijdelijk enige overlast voor de omgeving. We hebben getracht om de 

overlast tot een minimum te beperken. De aannemer zal daarvoor de volgende maatregelen treffen:  

 Zo worden bijvoorbeeld de funderingspalen in de grond geboord, in plaats van de gebruikelijke heiwerk-

zaamheden. 

 De directe omwonenden ontvangen binnenkort een brief van het expertisebureau om de huidige status van 

hun woning te bepalen voor een zogeheten nulmeting, voorafgaand aan de bouw. 
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 We parkeren zo veel mogelijk op de bouwplaats. Het kan zo zijn dat tijdens drukke perioden wordt uitgewe-

ken naar een parkeergelegenheid in de omgeving. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 De aannemer is als bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werkt volgens de ge-

dragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.  

 

Op 1 april 2022 tussen 15:30 – 17:00 uur is er een gelegenheid voor omwonenden en belangstellenden om een 

laatste bezoek te brengen aan de school. U bent hiervoor van harte welkom. 

 

Meer informatie, vragen en klachten 

Voor meer informatie over deze brief en voor vragen of klachten over de werkzaamheden kunt u een e-mail stu-

ren naar o.bitter@ravanleeuwen.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Het uitvoeringsteam van Brede school Noordwijk aan Zee 

Afbeeldingen: ontwerp van de nieuwe school 

 

 

 

  

Afbeelding: bestaande (rood), tijdelijke (grijs) en nieuwe (blauw) situatie 
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