Nieuwsbrief voor omwonenden van
de bouw van het
Depot Boijmans Van Beuningen
Rotterdam, maandag 20 maart 2017
Beste omwonenden,
Zoals u ongetwijfeld al heeft gezien zijn we begonnen met de werkzaamheden voor de het Depot Boijmans Van
Beuningen zoals de officiële naam nu is. Deze is onthuld tijdens de viering van de eerste paal. In deze nieuwsbrief
kunt u een verslag zien van de eerste paal viering, wat we gaan doen de komende periode, wist u datjes, website,
nieuwsbrieven en contactgegevens. De nieuwsbrieven gaan we in principe alleen nog digitaal verstrekken.

Viering eerste paal
Op vrijdag 17 maart is door burgemeester Aboutaleb en wethouder Schneider de eerste paal in de grond
geboord. Dat ging gepaard met veel belangstelling. Het kinderbestuur van Museum Boijmans Van Beuningen
heeft samen met directeur Sjarel Ex de nieuwe naam onthuld: Depot Boijmans Van Beuningen.

Wat gaan we doen de komende periode:
Op dit moment zijn we bezig met het aanbrengen van de funderingspalen. Deze worden niet geheid, maar
geboord. Hierdoor is er veel minder geluidsoverlast en de trillingen in de omgeving zijn minimaal. Met deze palen
zijn we tot half mei bezig. Vanaf half april beginnen we ook met het eerste graafwerk voor de fundering en zullen
we kort daarna beginnen met de eerste funderingsbalken en poeren. Verder maken we op dit moment de
bouwschutting verder in orde en komen er grote schuifpuien aan de wegzijde waardoor de vrachtwagens het
bouwterrein op- en af kunnen. Er zijn nieuwe zebrapaden aangebracht om het oversteken vanaf het Museumpark
veiliger te maken.
De totale bouwperiode van het Depot duurt tot eind 2018, waarna het gebouw een half jaar klimaat technisch
wordt ingeregeld en daarna wordt ingericht. Dan zal ook het terrein worden heringericht. Het ontwerp hiervoor
wordt op dit moment uitgewerkt en zal via de gemeente met u gecommuniceerd worden.

Wist u datjes






Het Depot komt niet bovenop de parkeergarage te staan, maar er naast
Er wordt niet geheid, maar de funderingspalen worden in de grond gemaakt door middel van schroeven
Op het dak van het Depot komen bomen te staan die daar geschikt voor zijn
Alle musea aan de andere zijde van het park blijven via het park bereikbaar
Alle festivals kunnen gewoon doorgaan tijdens de bouwfase

Website
We hebben een website in de lucht die u voorziet van informatie: . Hierop vindt u de nieuwsbrieven, vragen over
bereikbaarheid, veiligheid en nieuws. Ook kunt u hier kijken naar foto-albums waarin ongeveer 1 keer per maand
nieuwe foto’s van de bouw worden gepubliceerd. Ook is er een webcam die hangt aan de toren van Museum
Boijmans Van Beuningen en een mooi overzicht geeft over de bouw. Ten slotte is er een vragen- en
klachtenformulier. Hierop kunt u eventuele vragen of klachten kwijt. Het kan een vraag zijn over de bouw of
bijvoorbeeld een klacht over het bouwverkeer. Deze zullen we dan zo snel mogelijk, maar altijd binnen twee
werkdagen, beantwoorden en oplossen als dit kan . Op deze wijze proberen wij als uw tijdelijke buren de
omgeving leefbaar te houden.

Aanmelding nieuwsbrieven
Het is de bedoeling dat we de komende nieuwsbrieven (ca 1x per maand) digitaal en niet meer fysiek verstrekken.
Als u deze nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich opgeven via ons emailadres: info.depot@bam.nl . Wij zullen de
brieven dan per mail naar u versturen. Alle nieuwsbrieven worden overigens ook op onze website geplaatst. Zo
blijft u op de hoogte van de werkzaamheden en eventuele bewonersbijeenkomsten. Mocht u geen email of
internet hebben, dan kunt u zich per telefoon opgeven om een exemplaar thuisbezorgd te krijgen.

Informatie:
Mocht u vragen of klachten hebben, dan kunt u deze het beste via de website indienen. Diverse mensen binnen
ons team krijgen die dan te zien en kunnen, indien nodig, direct actie ondernemen. Mocht dit nu niet lukken, dan
kunt u contact met mij opnemen. Mocht ik de telefoon niet opnemen, spreek dan de voicemail in en ik bel u zo
spoedig mogelijk terug.
Met vriendelijke groet,
BAM Bouw en Techniek

Jasper van den Dikkenberg, Tel.: 06-538 61 369
Omgevingsmanager

