Nieuwsbrief voor omwonenden van
de bouw van het
Depot Boijmans Van Beuningen
Rotterdam, Maandag 21 augustus 2017
Beste omwonenden,

www.bambouwtdepot.nl

In juni hebben we voor het laatst u op de hoogte gebracht over de voortgang van de bouw. Middels
deze brief willen wij u bijpraten.
Klankbordgroep
Rondom de bouw van het Depot is een klankbordgroep in het leven geroepen van betrokken mensen uit
de buurt. Met deze klankbordgroep heb ik regelmatig contact over de voortgang en bespreken we,
samen met de gemeente, eventuele klachten of ideeën. Dit doen we om ervoor te zorgen dat u als
omwonende zo min mogelijk overlast ervaart en zo goed mogelijk wordt geïnformeerd. U kunt met uw
vragen en opmerkingen natuurlijk rechtstreeks met mij contact opnemen, maar u kunt ook enkele van
de klankbordgroepleden benaderen. Hieronder staan hun namen en contactgegevens. Zij helpen u graag
verder en zullen eventuele vragen en opmerkingen aan mij doorgeven.




Mevr. Liesbeth van Heel: m.vanheel@erasmusmc.nl
Dhr. Lucas van Zuijlen: lucasvanzuijlen@gmail.com, tel 06-22 49 22 09
Dhr. Jannes Mulder: janneshmulder@gmail.com

Voortgang:
De bouwput is nu in zijn geheel ontgraven en de funderingspalen zijn op de juiste hoogte gemaakt. Om
er zeker van te zijn dat de palen ook voldoende draagkracht hebben zijn een aantal palen getest. Dit is
gebeurd door er zoveel gewicht op te plaatsen als nodig en te kijken of ze voldoen. Dit is het geval.

Testopstelling funderingspalen

Klaarmaken voor de test

De palen zijn in orde en we kunnen verder met de betonbalken en stroken van de fundering. Hiervoor
zijn de voorbereidingen al getroffen en is het nu wachten op de wapening.

Gedeelte van de funderingsbekisting

Bekisting gezien vanuit de kraan

Festiviteiten in het Museumpark:
Ook tijdens de bouw gaan de festiviteiten in het Museumpark gewoon door.

De Parade

De Bouw

Op dit moment is de Pleinbioscoop aan de gang. Voor het weekend van 22 t/m 24 september staat
Djemaa El Fna gepland.
Twitteraccount:
Om u nog beter van nieuws te voorzien en sneller te kunnen reageren op vragen hebben we een
twitteraccount aangemaakt voor de bouw van het Depot. Hier vindt u het laatste nieuws, mooie foto’s
en kunt u vragen stellen. De accountnaam is “bambouwtdepot”.
Overige informatie:
Website: www.bambouwtdepot.nl. Hierop vindt u de nieuwsbrieven, vragen over bereikbaarheid,
veiligheid, webcam, foto’s en nieuws. 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. U krijgt van ons zo snel mogelijk een antwoord. Bellen mag ook altijd.
Met vriendelijke groet,
Jasper van den Dikkenberg, Omgevingsmanager
Tel.: 06-538 61 369
BAM Bouw en Techniek

