Nieuwsbrief voor omwonenden van
de bouw van het
Depot Boijmans Van Beuningen
Rotterdam, Maandag 24 april 2017
Beste omwonenden,

www.bambouwtdepot.nl

We zijn al flink bezig met het aanbrengen van de boorpalen voor de fundering. De bouwschutting is zo goed als
klaar en de bouwkeet zal binnenkort worden opgebouwd aan de achterzijde van het bouwterrein aan de kant van
de spiegelwand. In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over twee inloopmiddagen waar u heen kunt, Parfum
de Boem Boem, Girlsday, onze website en wat we de komende periode gaan doen.
Met de festivalorganisatoren van de diverse zomerfestivals in het Museumpark zijn afspraken gemaakt zodat
deze festivals gewoon plaats kunnen vinden en het publiek veilig zijn weg kan vinden.

Inloopmiddagen
Op woensdag 10 en woensdag 31 mei kunt u tussen 16.00 uur en 17.00 uur langskomen op de bouwplaats waar ik
aanwezig ben om uw vragen te beantwoorden. Het is geen rondleiding, maar ik kan u wel het één en ander
vertellen over de planning, het gebouw en de bouwmethodiek als u hierin geïnteresseerd bent. U kunt zich
melden bij de hoofdpoort tegenover “Het Nieuwe Instituut”. Als er niemand aan de poort staat, kunt u mij bellen
op onderstaand nummer en laat ik u binnen. U hoeft zich hiervoor niet op te geven.

Parfum de Boem Boem
Zaterdag 8 april is Parfum de Boem Boem twee keer langs geweest op onze bouwplaats. In groepen van ca 125
mensen is door Sjarel Ex en Ina Klaassen (directie Boijmans Van Beuningen) op de binnenplaats van het Museum
Boijmans Van Beuningen het één en ander verteld over het Depot. Vervolgens liepen de mensen door naar de
bouwplaats waar een bouwhelm uitgereikt werd. Arjen Ketting en Winy Maas (architecten van MVRDV) gaven
bevlogen toelichting op het ontwerp van het Depot. Als kers op de taart gaf de groep Blaudzun een kort concert
voor de enthousiaste bezoekers. Verder stond er nog een hot-tub op de bouwplaats waarin een aantal bezoekers
zijn gekropen onder een stralend zonnetje.

Girlsday:
Donderdag 13 april hebben 12 leuke meiden van De Theaterhavo/vwo in het kader van Girlsday (interesse
kweken bij meisjes voor techniek) een bezoek gebracht aan Boijmans Van Beuningen.

Eerst hebben ze een aantal dames uit de bouwbranche gesproken en daarna tijdens een workshop een ontwerp
gemaakt voor het atrium in het Depot. Na deze gepresenteerd te hebben aan de groep gingen we gewapend met
helm, hesje en veiligheidsschoenen de bouw op.

Website
Het was blijkbaar een aantal mensen nog niet duidelijk, maar we hebben een website in de lucht die u voorziet
van informatie: www.bambouwtdepot.nl . Hierop vindt u de nieuwsbrieven, vragen over bereikbaarheid,
veiligheid en nieuws. Ook kunt u hier kijken naar foto-albums waarin ongeveer 1 keer per maand nieuwe foto’s
van de bouw worden gepubliceerd. Ook is er een webcam die hangt aan de toren van Museum Boijmans Van
Beuningen en een mooi overzicht geeft over de bouw. Ten slotte vindt u op de website een vragen- en
klachtenformulier. Hierop kunt u bijvoorbeeld een vraag over de bouw of een klacht over het bouwverkeer kwijt.

Deze zullen we dan zo snel mogelijk, maar altijd binnen twee werkdagen, beantwoorden en oplossen als dit kan .
Op deze wijze proberen wij als uw tijdelijke buren de omgeving leefbaar te houden.

Wat gaan we doen de komende periode:
Het aanbrengen van de boorpalen voor de fundering zal nog een week of 4 duren. De schuifpoorten in de
bouwschutting zijn geplaatst. Op de grote schuifpoort komt ook de naam van de website te staan. De schutting
langs het asfaltpad naar het Museumpark is voorzien van kijkgaten zodat u op meer plekken de bouw kunt
bekijken. Om veiligheidsredenen is het niet wenselijk dat mensen over het fietspad van de Museumpark(weg)
langs de bouwschutting lopen. Daarom worden daar geen kijkgaten in de schutting gemaakt en zijn er zebrapaden
aangebracht om de mensen veilig te laten oversteken.
De fundering voor de bouwkeet is al aangebracht
en binnenkort zal de bouwkeet daar verrijzen. Deze
zal eind mei gereed zijn.
Met het ontgraven voor de fundering zijn we inmiddels begonnen en met het maken van de funderingsbalken en
poeren starten we begin mei.

Informatie:
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze het beste via de website indienen. Diverse mensen
binnen ons team krijgen die dan te zien en kunnen, indien nodig, direct actie ondernemen. Mocht dit nu niet
lukken, dan kunt u contact met mij opnemen. Als ik de telefoon niet opneem, spreek dan de voicemail in en ik bel
u zo spoedig mogelijk terug.
Met vriendelijke groet,
Jasper van den Dikkenberg, Omgevingsmanager
Tel.: 06-538 61 369
BAM Bouw en Techniek

