
 

Nieuwsbrief  

Nieuw schoolgebouw voor de Grondtoon, Groen van 
Prinstererschool en De Werf 
 
Sloop 
Afgelopen zomer zijn de oude gebouwen van de Grondtoon gesloopt en is het terrein 
bouwrijp gemaakt door het lokale bedrijf Schouten Grond & Sloopwerken. Om de overlast te 
verminderen hebben wij als gemeente extra bouwdoeken laten plaatsen aan de bouwhekken 
en is gebruik gemaakt van een sproei-installatie om verstuiving tegen te gaan. 
 
Start bouw en hoogste punt 
Direct na het slopen is gestart met de bouw. Eerst zijn de palen geboord, de fundering 
gemaakt en is de vloer geplaatst. Vervolgens is BODU staal aan de slag gegaan met de 
staalconstructie.  
Begin december zijn de betontrappen en de tribunetrap, die door VEBO zijn gefabriceerd, 
geplaatst. Aansluitend is de bovenbouw staalconstructie gemonteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 18 december 2020 is het hoogste punt bereikt. De bouwvakkers zijn door de gemeente 
getrakteerd op taart en een Spakenburgs hart. 
 
  
Planning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De binnenmuren worden in kalkzandsteen uitgevoerd en gelijmd door Herubo uit Bunschoten. 
Eind januari is dat naar verwachting gereed.  
Direct in het nieuwe jaar wordt er gestart met het stelwerk voor het buiten gevelmetselwerk en 
het timmeren van de dakopstanden. Als dat klaar is kunnen de stalen dakplaten gelegd 
worden en is het dak halverwege februari waterdicht. 
Begin februari wordt er gestart met het gevelmetselwerk.  
 
Vanaf maart worden de installaties en de buitenkozijnen geplaatst. Als de gevel dicht is 
(medio mei) wordt met de afbouw begonnen.  
 



Doel is dat het nieuwe gebouw opgeleverd wordt op 1 augustus 2021. Het omliggend terrein 
wordt dan aansluitend afgerond. De scholen kunnen dan met de start van het nieuwe 
schooljaar hun intrek nemen in het nieuwe gebouw.  
 
Inrichting Beethovenlaan 
Voor de inrichting van de Beethovenlaan is verkeersbureau Megaborn ingeschakeld. Doel is 
om een integraal ontwerp te maken, waarbij de verkeersveiligheid leidend is. Dit in combinatie 
met een functioneel en veilig schoolplein inclusief de ‘kiss en ride’ plaatsen. Mede door de 
complexiteit en corona is het ontwerp enigszins vertraagd. Begin januari 2021 hopen wij een 
concept te hebben dat we kunnen voorleggen aan de klankbordgroep. Deze bijeenkomst 
willen we eind januari beleggen. Wat al wel duidelijk is, is dat er twee bomen aan de 
Beethovenlaan gekapt worden voor de nieuwe parkeerplaatsen bij het plantsoen aan de 
Beethovenlaan. Deze bomen worden gekapt tijdens de reguliere kapronde die start in januari.  
 
Inrichting plantsoen 
In het nieuwe jaar wordt voor de inrichting van het plantsoen een plan uitgewerkt. In maart 
hopen wij een eerste schets te kunnen presenteren aan de klankbordgroep. 
 
Webcam 
Bouwbedrijf Doppenberg heeft een Webcam geplaatst. Hierop kunt u de bouw live volgen. Ga 
naar: https://bouw.live/brede-school-bunschoten/ 
 
Nadere informatie 
Voor meer informatie over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met: 
Dirk van de Bunt (uitvoerder), telefoon: 0652668847 of email: dirk@doppenbergbouwbedrijf.nl 
of Martie Doppenberg (directeur), telefoon: 0655308152 of email: 
martie@doppenbergbouwbedrijf.nl 
 
Voor informatie over het proces kunt u contact opnemen met Sjaak Nel (projectleider), 
telefoon: 0625213293 of email: s.nel@bunschoten.nl. 
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