Het laatste nieuws over het Depot Boijmans Van Beuningen

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 nieuwsbrief kunt u lezen over de voortgang van de bouw, het bezoek van de
internationale pers en nieuws over de vergroening van het Museumpark en omgeving. Wij
wensen u veel leesplezier.

Voortgang van de bouw

De buitenkant van het depot, ontworpen door MVRDV nadert zijn voltooiing. Het
aanbrengen van de dubbel gekromde spiegels is bijna klaar en ook de plaatsing van de
glasbalustrades op het dak zit in een afrondende fase.

Op het dak zijn we druk bezig met het aanbrengen van de dakbedekking. Op de foto is de
dikte van de isolatieplaten te zien.

Binnen zijn we in het atrium begonnen met het afbreken van de steigers. Ondertussen
worden de trappen en balustrades afgewerkt. Hierboven is de voortgang al goed zichtbaar.

Op het dak komt ondermeer het restaurant. Op de foto is te zien hoe de vloerverwarming is
aangebracht. Daar bovenop komt een gegoten dekvloer.

Bezoek internationale pers
In het kader van de Art Rotterdam Week heeft op vrijdag 7 februari jl. een groep van zo’n
16 internationale journalisten de bouwplaats van Depot Boijmans Van Beuningen bezocht.
Na ontvangst op het kantoor van MVRDV, de architect van het depot, kregen zij een
presentatie over het depot en een toelichting op het ontwerp.
Na de lunch werden zij, onder leiding van Ina Klaassen (directeur van Boijmans Van
Beuningen), rondgeleid om en door het gebouw. Het was heel leuk om het enthousiasme te
zien van deze groep. We zijn dan ook benieuwd in welke krant, welk tijdschift of vakblad we
de komende tijd weer opduiken met het depot.

Depot Boijmans Van Beuningen in 5 uur Live
Het tv-programma 5 uur live van RTL4 heeft aandacht
geschonken aan het depot.
In de aflevering van 5 februari jl. reist Ina Klaassen met
Pernille la Lau door het depot en wordt nog duidelijker wat er
allemaal gaat gebeuren in dit ‘backstage’ gebouw.
U kunt de video hier bekijken »

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
BAM verwacht de bouwwerkzaamheden aan het depot medio april/mei 2020 af te
ronden. Vanaf dat moment stopt deze nieuwsbrief vanuit BAM ook.
De gemeente Rotterdam start dan een nieuwsbrief Vergroening Museumpark en
omgeving. Daarin zal ook het nieuws over het depot worden meegenomen. In het kader
van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal BAM uw mailadres niet
aan de gemeente of een andere instantie overdragen. Ook wordt uw e-mailadres niet voor
andere doeleinden gebruikt. Na beëindiging van de werkzaamheden zal BAM deze
gegevens vernietigen.
Om op de hoogte te blijven kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Vergroening
Museumpark en omgeving. Lees daar meer over in het artikel hieronder.

Nieuwsbrief Vergroening Museumpark en omgeving
De komst van het Depot Boijmans Van Beuningen is voor de gemeente een mooie
aanleiding om de buitenruimte in en rond het Museumpark te vergroenen. Dit gebied wordt
een modern, groen en prettig stukje Rotterdam met meer ruimte voor voetgangers en
fietsers.
De vergroening van het Museumpark en omgeving start dit voorjaar. De werkzaamheden
gaan ongeveer twee jaar duren.
Blijf op de hoogte!
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de speciale nieuwsbrief van de gemeente
Rotterdam over de vergroening. Deze nieuwsbrief bevat belangrijke informatie, leuke
weetjes en een unieke blik achter de schermen. Zo mist u niets van de belangrijkste
ontwikkelingen en wat deze werkzaamheden betekenen voor het Museumpark en
omgeving.

De eerste nieuwsbrief verschijnt in maart 2020, met daarin onder meer een uitnodiging voor
een speciale informatieavond over de vergroening.
Heeft u vragen/opmerkingen?
Mail ons dan op vergroeningmuseumpark@rotterdam.nl
Met vriendelijke groeten,
Projectteam Vergroening Museumpark en omgeving
Gemeente Rotterdam
Lees meer over vergroening Museumpark en omgeving »

Toekomstige Impressie van de straat Museumpark (gemaakt door ontwerpbureau Gustafson Porter)

Win een unieke blik op de stad
Win, win win! Een unieke blik op het Depot vanuit het beroemde torentje van Museum
Boijmans Van Beuningen. 30 geluksvogels stijgen op zaterdag 7 maart gewapend met een
spiegelreflexcamera naar grote hoogtes voor een exclusieve architectuurfotografieworkshop van architectuurfotograaf Ossip van Duivenbode.
Er zijn 30 plekken beschikbaar. Wees er snel bij!
Wat moet je doen om kans te maken?
Koop een kaartje voor Museumnacht010 en vul het formulier in. Mocht je nou niet winnen:
Boijmans nodigt iedereen uit om stil te staan, te kijken en de stad te zien schitteren als
nooit tevoren. Leg het depot vast en deel je foto met #depotbynight. Vijftig gelukvogels
krijgen twee kaarten voor de Open Depot Dagen in het najaar van 2020.
Meer informatie over de museumnacht »

Foto: Ossip van Duijvenbode

Niets missen? Lees alle edities van het Depot
journaal
Wilt u alles weten over het depot? Meld u dan aan voor het
Depot Journaal. Editie nummer 4 zal medio juni 2020
verschijnen. 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'.
Wilt u op de hoogte blijven van Museum Boijmans Van
Beuningen, meld u zich dan hieronder aan voor de
nieuwsbrief vanuit Boijmans Van Beuningen.
Aanmelden voor de nieuwsbrief vanuit Boijmans Van
Beuningen »

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.

