
 
 
P E R S B E R I C H T  
 
 
Haarlem, 9 september 2013 

 
Start bouw negentien woningen vierde fase  

Wethouder Cassee verricht officiële handeling Deo Neo te 
Haarlem 
 
VOF Deo-terrein (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en De Key 
Projectontwikkeling) realiseert opnieuw een uitbreiding van Deo Neo met de start 
bouw van negentien gezinswoningen. Op woensdag 11 september verricht wethouder 
Ewout Cassee de officiële handeling.  

 

 
 
Deo Neo wordt gerealiseerd op de voormalige locatie van het Kennemer Gasthuis nabij de 
Kleverpark- en Frans Halsbuurt. Binnen Deo Neo worden in totaal 182 woningen 
gerealiseerd in een kindvriendelijke, intieme en autoluwe setting.  



Een groot deel van het plan is inmiddels gerealiseerd of in aanbouw. Onlangs werden 74 
appartementen en 156 parkeerplaatsen opgeleverd. Ook de aanleg van de toekomstige 
openbare ruimte vordert gestaag, waardoor de contouren van het plan steeds meer 
zichtbaar worden. De huidige negentien woningen zijn ontworpen door Dana Ponec 
Architecten. De prijzen van deze woningen varieerden van € 349.000 tot € 570.000. De 
bouw is in handen van Vink Bouw uit Nieuwkoop. 
 
Woningaanbod 
Van de negentien woningen, waarvan de bouw nu start, zijn nog twee beschikbaar. 
Daarnaast is nog een aantal woningen beschikbaar in de eerdere en de komende 
bouwfase. De woningen hebben een oppervlakte die varieert van 138 m2 tot 172 m2 en 
worden verkocht vanaf €  349.000 v.o.n. tot en met € 495.000 v.o.n. (inclusief 
parkeerplaats). De meeste woningen zijn standaard voorzien van vloerverwarming en 
beschikken alle over vijf slaapkamers. Kopers hebben de keuze uit diverse 
mogelijkheden voor de afwerking van de woning.  
 
Voor meer informatie over de woningen en het plan Deo Neo zie www.deoneo.nl.  
 

 
Noot voor redactie (niet voor publicatie) 
 
U bent van harte uitgenodigd de officiële handeling bij te wonen, het programma is als 
volgt: 
 
15:45 uur  Ontvangst in museum Het Dolhuys (entree via de hoofdingang) aan de  
  Schotersingel 2    
 
16.15 uur  Welkomstwoord  

Toespraak door de wethouder de heer drs. Ewout P. Cassee 
 

Daarna een wandeling naar Deo Neo voor een feestelijke handeling en 
het ingraven van het bericht voor de toekomst 

 
17.15 uur  Te voet vertrek naar café Thuys (gelegen nabij museum Het Dolhuys)  
  voor een hapje  en een drankje 
 
18.30 uur  Einde   
 
Nadere informatie: 
AM, afdeling in- en externe communicatie, (030) 609 7222. 
Zie ook www.deoneo.nl en www.am.nl.  
High res beeldmateriaal is downloadable op www.am.nl/actueel/illustraties.  
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