Het laatste nieuws over het Depot

BAM bouwt Depot
Bouwjournaal

Geachte omwonende(n) en/of belangstellende(n),
Heeft u de webcam-beelden van de werkzaamheden op Depot Boijmans Van Beuningen
gemist of heeft u belangstelling om de project te bezoeken, lees dan dit Bouwjournaal.

Webcam
Als gevolg van een defect aan de webcam heeft u de live beelden enige tijd moeten
missen.
Vanaf vandaag kunt u, via een nieuwe HD webcam, de bouw van het Depot weer live
volgen en krijgt u een actueel inkijkje in het bouwproces en de dagelijkse activiteiten op een
bouwplaats.
Het projectteam wenst u veel kijkplezier.

Klik hier voor de live beelden »

Kom kijken op de bouwplaats!

Zaterdag 15 juni is het de landelijke Dag van de Bouw. Op veel plaatsen in Nederland zijn
bouwplaatsen dan toegankelijk voor het publiek. Ook de bouwplaats van het Depot
Boijmans Van Beuningen opent voor u haar deuren en nodigt BAM u van harte uit om een
kijkje te komen nemen.
Tijdens dit bezoek kunt u het bouwproces van ruwbouw tot en met de afbouw zien. Ook zijn
diverse betrokken partijen aanwezig om op hun terrein toelichting te geven over het Depot,

waaronder het architectenbureau MVRDV, constructeur IMd, gevelbouwer Sorba,
kunststofleidingleverancier Wilsta en luchtkanalenleverancier Vink. BAM Advies &
Engineering verzorgt een presentatie over BIM en uiteraard is Museum Boijmans Van
Beuningen aanwezig.
Gezien de beperkte capaciteit op de bouw en het feit dat we een grote toestroom van
publiek verwachten, vragen wij u zich vooraf aan te melden via deze link.
U kunt dan een keuze maken op welk tijdstip u wilt komen en met hoeveel personen (max.
6 personen per aanvraag en geen kinderen onder de zes jaar).
De toegang tot de bouwplaats is open van 10.00 uur tot 15.00 uur. Als de door u gewenste
tijd er niet meer bijstaat, dan is dat moment al volgeboekt en kunt u een andere toegangstijd
kiezen. Toegang zonder vooraanmelding is helaas niet mogelijk.
Veiligheid
U krijgt bij de ingang informatie over de te volgen route en enkele veiligheidsvoorschriften.
De belangrijkste voor de toegang zijn:
Geen toegang voor kinderen onder de zes jaar
De bouwplaats is helaas niet rolstoeltoegankelijk.
Verdiepingen zijn alleen te bereiken via de trappen
Draagt u stevige schoenen (geen hoge hakken of slippers)
Bereikbaarheid
Trein: Rotterdam Centraal, dan Tram 7 (halte Museumpark) of Metro A, B en C (halte
Eendrachtsplein)
Auto: Parkeergarage 'Museumpark', Adres: Museumpark 24, Rotterdam
Aanmelden voor de Dag van de Bouw »

Bezoek van RTV Rijnmond aan het Depot in aanbouw
Afgelopen donderdag 25 april heeft RTV Rijnmond een bezoek gebracht aan het Depot en
daar een nieuwsitem over gemaakt. Sandra Kisters, hoofd Collectie en Onderzoek van
Boijmans en Hans Polderman, projectdirecteur van BAM Bouw en Techniek worden daarin
geïnterviewd.

Klik hier om de uitzending van RTV Rijnmond te bekijken. »

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.
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.

