Het laatste nieuws over het Depot

BAM bouwt Depot
Bouwjournaal

Geachte omwonende(n) en/of belangstellende(n),
De vertrouwde e-mail nieuwsbrief van BAMbouwtDepot is vernieuwd. De lay-out is
opgefrist en de leesbaarheid, met name op mobiele apparaten, is verbeterd.

Leesbaarheid verbeterd
De e-mail nieuwsbrief is inmiddels een vertrouwd communicatiemiddel voor omwonenden
en belangstellenden van de nieuwbouw het Depot. Een analyse van het gebruik leert dat
steeds meer abonnees de nieuwsbrief lezen op een tablet of mobiele telefoon. Dit is
aanleiding geweest om de techniek te vernieuwen waardoor nieuwsbrieven en de
website ‘responsive’ worden. Dat betekent dat de indeling zich aanpast aan het apparaat
dat u gebruikt. Met name de leesbaarheid op mobiele telefoons wordt hiermee sterk
verbeterd.

Bouwnieuws
Op dit moment zijn we met de 4e verdiepingsvloer bezig en zit het gebouw op ca. 2/3 van
de totale hoogte (exclusief het restaurant op het dak). Met geprefabriceerde betonnen
elementen bouwen we in een rap tempo door om in de zomer van 2019 het hoogste punt te
bereiken!

Hijsen van een breedplaat-vloerelement vanaf de vrachtwagen.

Bovenaanzicht vanuit bouwkraan.

Aan de buitenzijde van het Depot zijn we de ankers aan het aanbrengen die de
spiegelgevel straks gaan dragen. Begin juni gaan we beginnen met het plaatsen van de
eerste spiegelende elementen. Medio november is de gevel in zijn volle glorie te zien.

Schitterend beeld in de opkomende ochtendzon.

Werkzaamheden binnenzijde Depot
Binnen in het Depot zijn we inmiddels de eerste installatieonderdelen als luchtkanalen aan
het aanbrengen en worden de binnenwanden gemetseld.

Metselen van de binnenwanden.

Luchtkanalen groot en klein voor een goed binnenklimaat.

Wilt u meer foto's zien? Bekijk onze fotoalbums op de website »

Website bambouwtdepot aangepast
Heeft u onze vernieuwde website al gezien?
De website heeft een vernieuwd uiterlijk en een
eenvoudigere navigatie. Naast nieuwsfeiten treft u ook
video’s, achtergrondartikelen en algemene projectinformatie
aan.
Via het contactformulier kunt u een vraag te stellen, klacht of
tip indienen of een compliment uitdelen.

Webcam
Een vaak bezochte pagina op de website is de webcam van de bouwplaats. Via onze HD
webcam kunt u de bouw van het Depot live volgen en krijgt u een mooi inkijkje in het
bouwproces en de dagelijkse activiteiten op een bouwplaats.
Op dit moment is er helaas een defect aan de webcam en is het bekijken van de livestream
van het Depot niet mogelijk. Onze excuses hiervoor. Onze partner is ingeschakeld om de
storing zo snel mogelijk te verhelpen.

Evenementen op het Depot
Op zaterdag 15 juni 2019 staan de landelijke Dag van de
Bouw en de Rotterdamse Dag van de Architectuur gepland.
Op de Dag van de Bouw worden landelijk vele bouwplaatsen
opengesteld voor het publiek. Iedereen kan een kijkje komen
nemen achter de bouwschutting, van alles horen over het
project en met eigen ogen zien hoe er gebouwd wordt.
Omdat wij als bouwers van dit icoon trots zijn op deze
realisatie wordt de bouwplaats op 15 juni gratis opengesteld
voor het publiek.
Op welke wijze u kunt deelnemen zal later bekend worden
gemaakt.

Aanpak buitenruimte rondom Depot
Berichtgeving vanuit gemeente Rotterdam
Aansluitend aan de bouw van het Depot gaan we de hele
omgeving opnieuw inrichten waarbij meer groen, nieuwe
bestrating en een prettig verblijf voorop staan.
In 2020 starten we met de nieuwe inrichting van het
voorplein van het Depot. Daar komen onder andere 75
nieuwe bomen te staan en ontstaan er leuke plekken om te
zitten en te ontmoeten.
Ongeveer tegelijkertijd richten we het evenementendek in het
Museumpark opnieuw in met ook aandacht voor een deel
vergroening. Daarna knappen we de straten Museumpark,
Jongkindstraat en de omgeving van het Nieuwe Instituut op.
Tot slot pakken we de vijvers van Het Nieuwe Instituut aan.
Zo wordt onder de vijvers straks regenwater opgevangen dat
kan worden gebruikt om de waterkwaliteit in de vijvers te
verbeteren voor flora en fauna.

Overige informatie
Heeft u een vraag over de bouw of een opmerking over bijvoorbeeld de logistiek op dit
project? Stel dan uw vraag via het contactformulier op onze website. Wij zullen binnen twee
werkdagen reageren. Bellen mag natuurlijk ook altijd.
De omgevingsmanager, Jasper van den Dikkenberg, is bereikbaar op M. +31 (0) 6 53 86 13
69.
Afmelden
Wilt u deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? U kunt zich eenvoudig
aanmelden via onze website.

