Nieuwsbrief voor omwonenden van
de bouw van het
Depot Boijmans Van Beuningen
Rotterdam, vrijdag 2 juni 2017
Beste omwonenden,

www.bambouwtdepot.nl

Hierbij weer een update van al het nieuws rondom de bouw van het Depot Boijmans Van Beuningen.

Voortgang:
Met de festivalorganisatoren van de diverse zomerfestivals in het Museumpark zijn afspraken gemaakt zodat
deze festivals gewoon plaats kunnen vinden en het publiek veilig zijn weg kan vinden.

Ontgraven tussen de palen

Tevreden medewerker

Gestorte kraanpoer (fundering)

Alle 279 funderingspalen zijn inmiddels aangebracht. We zijn nu bezig met het vrijmaken van de palen, graven van
de sleuven voor de funderingsbalken en het op hoogte afhakken van de palen. De contour van het depot wordt al
zichtbaar. Op de foto van de gestorte kraanpoer ziet u veel gele doppen op de wapeningsstaven zitten. Deze zijn
er om verwondingen te voorkomen.

De bouwkeet

nieuwe hellingbaan langs de spiegelwand

De bouwkeet is op een staalconstructie geplaatst om tijdens diverse festiviteiten
in de zomer voldoende ruimte te creëren en deze daarmee niet te veel te storen.
Ook nog een foto van de nieuwe hellingbaan langs de spiegelwand. Deze wordt
gebruikt voor mindervaliden en als extra vluchtroute tijdens de grote
evenementen.
Tenslotte een foto van de opbouw van de torenkraan. Deze torenkraan zal de
gehele ruwbouw blijven staan om alle onderdelen op hun plaats te krijgen.

De eerste betonbekistingen voor de onderste ring zijn gemaakt
Bij onze materieeldienst zijn de eerste bekistingsdelen voor de begane grond ring gemaakt. Deze ring loopt rond
met op begane grond niveau een diameter van 40meter en loopt ook nog eens wijd uit. Dit resulteert op de 1e
verdieping in een diameter van ongeveer 50 meter, en op de 2e verdieping een diameter van ongeveer 55 meter.
De bekisting bestaat uit een binnen- en een buitenschil en een stalen achterconstructie om e.e.a. op zijn positie te
houden. Daartussen komt de wapening en het beton. De buitenschil van de bekisting wordt in één keer gesteld
om maatafwijkingen te voorkomen. De binnenkist wordt in vier keer gesteld zodat de gehele ring in vier fasen
wordt gerealiseerd. Omdat een goede maatvoering van groot belang is wordt de bekisting dan ook met grote
nauwkeurigheid gemaakt en gecontroleerd. Naar verwachting zullen de eerste bekistingsdelen in juli van dit jaar
worden geplaatst. De nu getoonde bekistingen zijn allemaal buitenbekistingen. De buitenwanden van eerste
verdieping wordt ook op deze wijze gemaakt. Daarboven passen we prefab betonnen wanden toe die in een
betonfabriek worden gemaakt en op de bouwplaats worden gesteld en gekoppeld.

Opbouw van de buitenkist

Opslag van een aantal buitenkisten

Proefopstelling buitenkist

Proefopstelling achterzijde

Kort nieuwsbericht vanuit de gemeente:
Stand van zaken ontwerp Voorportaal
Inrichting toegangsplein rondom het Depot
Rondom het Depot Boijmans Van Beuningen richt e gemeente een toegangsplein indat ook wel het Voorportaal
wordt genoemd. Het ontwerp hiervoor wordt voor de zomer afgerond.Daarna wordt er een raming van de kosten
gemaakt. In tegenstelling tot eerdere berichten zal de consultatie met de omgeving niet voor de zomer maar erna
plaatsvinden. De gemeente nodigt tegen die tijd bewoners en ondernemers in het gebied uit voor een inloopavond.

Informatie:
We hebben een website in de lucht die u voorziet van informatie: www.bambouwtdepot.nl . 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 vindt u
op de website een vragen- en klachtenformulier. Hierop kunt u bijvoorbeeld een vraag over de bouw of een klacht
over het bouwverkeer kwijt. 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. Mocht dit nu niet lukken, dan kunt u contact met mij opnemen. Als ik de telefoon niet opneem, spreek
dan de voicemail in en ik bel u zo spoedig mogelijk terug.
Met vriendelijke groet,
Jasper van den Dikkenberg, Omgevingsmanager
Tel.: 06-538 61 369
BAM Bouw en Techniek

