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 de bouw van het Depot Boijmans Van
Beuningen.
In deze laatste nieuwsbrief van 2019 kunt u lezen over de afbouwwerkzaamheden in het
gebouw, geven we u een update over de spiegels en laat Boijmans bij de Buren zien dat
u de collectie van Boijmans niet hoeft te missen tijdens de renovatie en vernieuwing van
het museum. Wij wensen u veel leesplezier.

De gevel krijgt steeds meer vorm
De spiegelende gevel wordt steeds meer zichtbaar en kan rekenen op veel aandacht van
het publiek dat langsloopt. Ook de internationale pers komt geregeld langs voor foto’s en
een verhaal. Dat dit een nieuwe eyecatcher wordt (of misschien al wel is) in Rotterdam is
wel duidelijk.

Op dit moment is zo’n 85% van de 1664 spiegels gemonteerd.

Misschien is het u al opgevallen dat aan de zijde van het Sophia Kinderziekenhuis
sommige spiegelpanelen wat 'wazig' zijn. Dit komt door een folie op de spiegels die
speciaal daar is aangebracht om de patiëntjes in het ziekenhuis privacy te geven. Het
voorkomt dat bezoekers aan het Museumpark, via de spiegels, inkijk in het ziekenhuis
krijgen. Daarnaast beperkt de folie 'prikkels' voor de patiëntjes die naar de gevel kijken.
Daar waar u in de gevel nog houten panelen ziet komen de ramen. Hierdoor komt er op
deze plekken daglicht naar binnen.

Afbouwwerkzaamheden binnen
Wat voor u wellicht minder zichtbaar is door de bouwschutting is dat we ook binnenin het
gebouw druk bezig zijn om alles af te werken. Zoals het metselen van binnenmuren en het
plaatsen van grote deuren. Die muren en deuren moeten bij een brand het publiek en de
kunst beschermen tegen rook en vuur.
Ook worden nu alle installaties aangebracht die ervoor gaan zorgen dat de temperatuur en
luchtvochtigheid zo constant mogelijk blijven. Wisselingen van temperatuur en
luchtvochtigheid is voor veel kunstwerken funest.

Afbouwwerkzaamheden in het restaurant op het dakterras.

Zoals u wellicht weet komt er op het dak een dakterras met een restaurant. Ook daar wordt
nu volop aan gewerkt, zodat u later vanaf het restaurant en dakterras een prachtig uitzicht
heeft over Rotterdam.
Op het dakterras komen circa 75 bomen die in 2020 op het dak geplaatst gaan worden.
Deze bomen zijn al een tijd geleden bij de kweker geselecteerd en worden geprepareerd
voor de verplanting naar het dakterras.

Depot Boijmans Van Beuningen wint Global Digital Construction Award
2019
Dinsdag 17 december jl. hebben Simon Finnie, Chief Business Excellence Officer en
Menno de Jonge, Director Digital Construction bij Koninklijke BAM Groep de winnaars van
de Global BAM Digital Construction Awards 2019 bekendgemaakt in drie categorieën;
Individueel, Digitale Innovatie en Project.
Depot Boijmans Van Beuningen van BAM Bouw en Techniek is de winnaar in de categorie
Project.

De Global BAM Digital Construction Awards worden uitgereikt als een beloning en
erkenning voor het toepassen van digital construction in het dagelijkse werk. Een
internationale jury heeft zich gebogen over de nominaties die wereldwijd vanuit alle BAM
bedrijven zijn ingestuurd.
In de categorie Project werd Depot Boijmans Van Beuningen tot winnaar gekroond.
Uit het juryrapport: 'De toekomst van constructie, vooral bij BAM, is een toenemende offsite productie. Buiten de projectsites kunnen we een hogere productiekwaliteit garanderen
met minder risico's, maar vooral een veiligere en duurzamere aanpak van de bouw. Depot
Boijmans Van Beuningen heeft laten zien hoe off-site productie in combinatie met digital
construction tot verbluffende resultaten kan leiden.'
Lees meer over Digital Construction bij BAM »

Niets missen? Lees alle edities van het Depot
journaal

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'.

Boijmans bij de Buren: twee nieuwe tentoonstellingen open
De favorieten uit de collectie van Boijmans hoeft u niet te missen tijdens de renovatie en
vernieuwing van het museum.
De Kunsthal presenteert in ‘Meesterlijk!’ een groots overzicht van vier eeuwen schilderijen
en tekeningen van beroemde meesters als Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Delacroix,
Pissarro, Saenredam, Goltzius en Basquiat.
In Museum Rotterdam worden de ateliergeheimen van zes Rotterdamse kunstenaars
onthuld. Van de rosse buurt van Kees van Dongen, de Spaans-Arabische mode van 17deeeuwse Rotterdamse vrouwen van Hendrick Sorgh tot de vergeten straten geschilderd door
George Breitner. Schilderijen en voorwerpen uit de collecties van Museum Boijmans Van
Beuningen en Museum Rotterdam tonen samen het oude Rotterdam.

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

'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.
Bekijk hier het volledige programma ‘Boijmans bij de Buren’. »

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.

Het projectteam van BAM Bouw en Techniek - Grote Projecten wenst u fijne feestdagen en
een gezond en goed 2020.

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.

