Nieuwsbrief over de bouw van het
Depot Boijmans Van Beuningen
Rotterdam, dinsdag 12 juni 2018

Beste mensen,

www.bambouwtdepot.nl

Graag wil ik u weer informeren over de voortgang van de bouw van het Depot Boijmans Van
Beuningen. Zoals u wellicht al ter plaatse heeft kunnen zien, komt de constructie al ruim boven
de bouwschutting uit en kan ik mij voorstellen dat u graag wilt weten wat er intussen allemaal is
gebeurd en nog komen gaat.
Bouwnieuws

De betonnen buitenwanden van de begane grond zijn allemaal gestort en de bekisting aan de
binnenzijde is al verwijderd. Een aantal zware binnenwanden en kolommen, die de vloeren
ondersteunen, zijn ook geplaatst en we zijn nu volop bezig met het bekisten en het aanbrengen
van de wapening van de 1ste verdiepingsvloer. Dit is nog een prachtig stukje ouderwets
vakmanschap. Want ondanks alle digitale middelen zoals 3-dimensionaal ontwerpen is
vakmanschap bij een project als het Depot nog hard nodig en gelukkig hebben we die mannen
nog ☺ .

Beeld van de buitenbekisting over twee lagen. Te zien in de fotoalbums op

www.bambouwtdepot.nl/actueel/fotoalbums

Indrukwekkend om te zien op de foto hierboven zijn de buitenbekistingselementen van de
wanden van de 2e verdieping die onlangs zijn geplaatst. Deze zijn ca 6,5 m hoog. Daardoor is
nu de totale buitenbekisting 12,5 m hoog(!) en komt deze daarmee duidelijk boven de
bouwhekken uit.
Ga mee op 'hard-hat tour' op de bouwplaats van Depot
•

Unieke kans! Zaterdag 16 juni a.s. worden er rondleidingen georganiseerd op de
bouwplaats van het Depot: het eerste publiekstoegankelijke kunstdepot ter wereld. Een
hartelijke en deskundige gids neemt u mee op tour en zo komt u alle bijzonderheden te
weten over de achtergrond, het ontwerp, de functies en de materialen. U maakt onder
begeleiding een uitgedacht rondje over de bouwplaats. Kijk van bovenaf in 'de schaal',
betreed het midden van het gebouw en bekijk de mock-up van de dubbel gekromde
spiegelgevel van dichtbij.
Snel reserveren:

Helm op, hesje aan en sta versteld! U kunt nog tickets voor zaterdag 16 juni reserveren
via http://dagvandearchitectuur-rotterdam.nl/land_van_hoboken/
•

Na de zomer wordt er tijdens de Wereldhavendagen weer een mogelijkheid geboden
deel te nemen aan deze bouwplaats tour; reserveren hiervoor kan vanaf 13 juli
via https://wereldhavendagen.nl/.

•

Heeft u belangstelling om op andere dag met een groep te komen kijken? Dan kunt u
een tour aanvragen via info@derotterdamtours.nl.

Namens de samenwerkende partijen BAM, Gemeente Rotterdam, Boijmans Van Beuningen en
MVRDV Architecten bent u van harte welkom op deze interessante Depot 'hard-hat tours'.
Uitnodiging informatieavond ontwerp voorplein Depot en andere zaken
(bericht van de gemeente)

Op dinsdagavond 10 juli a.s. wil de gemeente u graag bijpraten over het voorlopig ontwerp van
het voorplein Depot Boijmans Van Beuningen. Verder komen die avond ook aan bod: de stand
van zaken van het definitief ontwerp vergroening van de omliggende straten, de plannen voor
het evenementendek en de voortgang van de bouw van het Depot.
Deze onderwerpen worden centraal gepresenteerd tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U bent van
harte welkom vanaf 19.00 uur in Arminius (Museumpark 3).
Speciale uitnodiging voor onze buren:
In september willen we aansluiten op de nationale burendag door speciaal voor onze directe
buren in de avonduren een kijkje achter de schermen (bouwhekken) te geven. De uitnodiging
en de details hierover krijgt u in de tweede helft van augustus in uw brievenbus
Overige informatie:
Website: www.bambouwtdepot.nl. Daar vindt u de nieuwsbrieven, vragen over bereikbaarheid,
veiligheid, webcam, foto’s en nieuws. Ten slotte vindt u op de website een vragen- en
klachtenformulier. Daar kunt u bijvoorbeeld een vraag over de bouw of een klacht over het
bouwverkeer kwijt. U krijgt van ons zo snel mogelijk een antwoord. Bellen mag ook altijd.
Met vriendelijke groet,
Jasper van den Dikkenberg, Omgevingsmanager BAM Bouw en Techniek, Tel.: 06-538 61 369

