Het laatste nieuws over het Depot

BAM bouwt Depot
Bouwjournaal

Geachte omwonende(n) en/of belangstellende(n),
Graag informeren wij u over de voortgang van Depot Boijmans Van Beuningen. In deze
nieuwsbrief blikken we terug op het hoogste punt, staan we stil bij het plaatsen van de
spiegels en geven we een inkijkje in de huidige werkzaamheden.
Daarnaast is er in deze nieuwsbrief aandacht voor toekomstige activiteiten van Boijmans Van
Beuningen, zoals;
Boijmans in Transit-tour en Boijmans bij de Buren.
Wij wensen u veel leesplezier.

De Top is bereikt
“Het hoogste punt is bereikt en dat betekent ‘pannenbier’. Samen met alle partners en de
BAM mannen en vrouwen die keihard hebben gewerkt aan de bouw van dit fantastische
project, proosten we op deze mijlpaal. We zijn nu al trots en gaan gestaag verder.” Hans
Polderman, projectdirecteur BAM Bouw en Techniek
Het hoogste punt van Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam werd op 3 september jl.
bereikt. 39,5 meter hoog is het spiegelende gebouw, ontworpen door MVRDV. Depot
Boijmans Van Beuningen, het eerste volledig publiek toegankelijk kunstdepot ter wereld,
opent in 2021 de deuren.

Klik op de foto voor de video van RTV Rijnmond.
Klik hier voor de video van documentairemaakster Sonia Herman Dolz »

Bouwnieuws
BAM en haar partners zijn nu volop bezig met de afbouw in het depot, het aanbrengen van
de spiegels en het monteren van alle benodigde installaties.

Op de foto ziet u de warmtepompen. Met de warmtepompen wordt warmte duurzaam uit de
grond in het gebouw gebracht.

Op bovenstaande foto ziet u de rails in de vloer waarin de depot-rekken zullen worden
geplaatst. Aan de rekken komen de schilderijen te hangen. (Zie inzet artist impression).

Op de bovenste etage wordt inmiddels het paviljoen gerealiseerd. Hierin zal een restaurant
worden gehuisvest en is er plaats voor een aantal technische ruimten. Het dakterras, met ca.
75 bomen, zal straks vrij toegangkelijk zijn voor belangstellenden.
Op de foto ziet u de stalen profielen waaraan glaspanelen worden bevestigd. Vanachter het
glas heeft de bezoeker een fantastisch uitzicht over Rotterdam.

Voortgang plaatsen van de spiegels
De gevel van Depot Boijmans Van Beuningen krijgt vorm en spiegelt elke dag een beetje
meer. De voortgang is goed zichtbaar voor passanten.

De gevel van Depot Boijmans Van Beuningen bestaat uit 6.609 vierkante meter glas,
verdeeld in 1.664 spiegelpanelen. Op dit moment zijn ruim 700 spiegelpanelen geplaatst.
Eind december zitten alle spiegels erop.

Het gehele gebouw is nu bijna geïsoleerd (het zwarte gedeelte). Waar u op de foto 'multiplex'
of een stalen raster ziet komen geïsoleerde ramen en deuren.

Op de bouwplaats draaien de hoogwerkers rondom het depot. Er wordt met man en macht
gewerkt om de resterende spiegels voor het eind van het jaar te plaatsen.
Klik hier om een video over de plaatsing van de spiegels te bekijken. »

In de media
Afgelopen week stond het project ‘Depot Boijmans Van Beuningen’ - een project van BAM

Bouw en Techniek - prominent op de middenpagina van de Volkskrant. (Oplage > 210.000).

Bouw facts - Depot Boijmans Van Beuningen
1.
2.
3.
4.
5.

Het hoogste punt meet 39,5 meter;
Het laagste punt ligt op 248 meter onder de grond: WKO (warmte- en koudeopslag);
De diameter van het gebouw is: onder 40 meter en boven 60 meter;
Het gebouw telt een begane grond plus 6 verdiepingen;
De staalconstructie weegt 320.000 kg;

6. Er is ca. 9.250 m3 beton gebruikt;
7. Er worden in totaal 1.664 spiegelpanelen op de gevel geplaatst;
8. Het gebouw staat op 276 funderingspalen (ca. 20 meter lang);
9. Vanaf de eerste paal zijn er 562 dagen gewerkt tot aan het hoogste punt;
10. 450 bouwvakkers zijn betrokken bij de bouw;
11. Er zijn 4 liften: een expreslift naar het dakterras, een publiekslift, een kunstlift en een
personeelslift;
12. Er zijn 5 atriumtrappen en in totaal 184 treden;
13. Er wordt een nog nader te bepalen aantal zonnepanelen op het dak van het paviljoen
geplaatst;
14. Er komen 5 verschillende klimaattypes in de depots;
15. Er worden 75 meerstammige berken met een kraan op het dak geplaatst;
16. 135 mensen kunnen genieten van de horeca op de 6de verdieping;
17. In de eerste ring (wand begane grond) van ca. 12 meter hoog is circa 750 m3 beton
gegoten;
18. Er is 6.250 m3 grond ontgraven;
19. De vloeroppervlakte beslaat 15.541 m2;
20. Er is circa 1.500.000 kg wapeningsstaal verwerkt.

Boijmans bij de Buren: twee nieuwe tentoonstellingen

Camille Pissarro, Les Coteaux d'Auvers, 1882, collectie Museum Boijmans Van Beuningen.

Meesterlijk! – Kunsthal Rotterdam
‘Meesterlijk!’ is de derde tentoonstelling in de serie van drie die de Kunsthal Rotterdam in het
kader van ‘Boijmans bij de Buren’ laat zien. Met de tentoonstelling ‘Meesterlijk!’ presenteert
de Kunsthal vanaf 7 december een groots overzicht van vier eeuwen schilderijen en
tekeningen van beroemde meesters als Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Delacroix, Pissarro,
Saenredam, Goltzius en Basquiat. Ruim 130 werken uit de collectie van Museum Boijmans
Van Beuningen belichten de bijzondere wisselwerking tussen schilder- en tekenkunst en laten
de liefde zien van de grote meesters voor tekenen.

Ateliergeheimen van Rotterdam – Museum Rotterdam
‘Ateliergeheimen van Rotterdam’ is de achtste tentoonstelling in de reeks ‘Boijmans bij de
Buren’. Zes in Rotterdam geboren kunstenaars worden in deze bijzondere samenwerking met
Museum Rotterdam voor het voetlicht gebracht, via hun atelierrekwisieten en levensverhalen.
Delfshavenaar Kees van Dongen en de rosse buurt van de stad, de Spaans-Arabische mode
van 17de-eeuwse Rotterdamse vrouwen, het Chinese schildersjasje van Dolf Henkes, de
dochters van A.P. Stolk, mecenas van George Breitner, Pieter de Hooch die al jong naar Delft
vertrok. Deze verhalen en meer, worden in de tentoonstelling ‘Ateliergeheimen van
Rotterdam’ in Museum Rotterdam onthuld. Schilderijen, voorwerpen en geschiedenissen
verbonden met beide collecties komen samen en geven een uniek nieuw beeld van een
Rotterdam uit het verleden.
'Boijmans bij de Buren' is een grootse samenwerking tussen Rotterdamse instellingen om de
collectie van Museum Boijmans Van Beuningen zichtbaar te houden tijdens de
grootscheepse renovatie en vernieuwing. Het programma wordt mogelijk gemaakt door
Stichting Droom en Daad.
Lees meer over de tentoonstelling »

Nieuw: Boijmans in Transit-tour
Elke derde zondag van de maand organiseert Museum Boijmans Van Beuningen in
samenwerking met Urban Guides de ‘Boijmans in Transit-tour’. Een anderhalf uur durende
wandeling door het Museumpark langs de verschillende instellingen.
Al wandelend met een gids wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het Land van
Hoboken en de museum typologieën in het Museumpark. Centraal in de rondleiding staat het
depot. Depot Boijmans Van Beuningen is een compleet vernieuwende typologie. Voor het
eerst in de wereld wordt er een kunstdepot gebouwd welke volledig publiek toegankelijk is.
Uiteraard hoor je ook het laatste nieuws over de renovatie van het museum.
Lees meer over de tour »

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.
Wilt u alles weten over het depot? Meldt u dan aan voor het Depot Journaal. Editie nummer 3
is zojuist verschenen. In het Depot Journaal leest u alle aspecten rond de komst van Depot
Boijmans Van Beuningen.
Wilt u de edities thuis ontvangen? Stuur dan een email naar info@boijmans.nl met uw
volledige naam en adres, plus de vermelding 'Ontvangst Depot Journaal'.
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.

